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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W lipcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet „Gotowi na 55”, który ma na celu 
doprowadzić do 2030 r. do redukcji netto emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 
55 % oraz do neutralności klimatycznej zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Częścią 
pakietu jest wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, w 
którym Unii Europejskiej wyznaczono ambitniejszy cel na 2030 r. zgodnie z proponowanym 
celem redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Oprócz ambitniejszego celu we wniosku zaproponowano również środki ukierunkowane na 
sektory, w których postępy są jak dotąd wolniejsze. We wniosku dąży się do wzmocnienia 
środków stosowanych w sektorze ogrzewania i chłodzenia oraz w sektorze transportu oraz do 
uzupełnienia ich nowymi przepisami w zakresie budownictwa i przemysłu. Wniosek jest 
ponadto powiązany ze strategią na rzecz integracji systemu energetycznego, strategią w 
zakresie wodoru, strategią na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych oraz strategią na 
rzecz bioróżnorodności.

Sprawozdawca zwrócił uwagę na silny wymiar lokalny produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. Z tego względu państwa członkowskie powinny w pełni zaangażować władze 
lokalne i regionalne w planowanie i wdrażanie krajowych środków w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu.

Zdaniem sprawozdawcy realizacja celów środowiskowych w najbliższych latach wymaga 
wykorzystania ważnych źródeł transformacji, takich jak biomasa. Jeśli obecny przegląd ma 
zapewnić zrównoważone pozyskiwanie i wykorzystywanie biomasy, należy zastosować jasne 
i praktyczne definicje. Proponowane przez Komisję wprowadzenie zasady kaskadowego 
wykorzystania biomasy do aktu delegowanego jest według sprawozdawcy niepotrzebne, a 
wręcz może się okazać szkodliwe. Takie podejście nie tylko spowodowałoby dodatkowe 
koszty i obciążenie administracyjne, lecz nie uwzględnia też czynników lokalnych. 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby zachęcenie państw członkowskich, by rozważyły 
kaskadowe wykorzystanie biomasy zależnie od kontekstu lokalnego.

Zdaniem sprawozdawcy projekty dotyczące inteligentnych sieci w regionach przygranicznych 
mogą wnieść do podejścia transgranicznego wysoką wartość dodaną, gdyż pozwolą na 
większą optymalizację zasobów oraz elastyczność i odporność systemów 
elektroenergetycznych, zapewniając objętym nimi społecznościom lokalnym większe 
korzyści społeczne.

Sprawozdawca uważa, że konieczne jest wprowadzenie definicji paliw niskoemisyjnych, jeśli 
chcemy wspierać przyjmowanie środków i stosowanie technologii niskoemisyjnych, które 
stanowią gotowe rozwiązania pozwalające ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i pomóc 
UE w osiągnięciu jej celów środowiskowych w 2050 r.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
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poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W Europejskim Zielonym Ładzie5 
wyznaczono cel zakładający osiągnięcie 
neutralności klimatycznej przez Unię 
w 2050 r. w sposób, który przyczyni się do 
ożywienia europejskiej gospodarki, 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Osiągnięcie tego celu oraz wyznaczonego 
w Planie w zakresie celów klimatycznych 
na 2030 r.6 celu zakładającego obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych o 55 % 
do 2030 r., który został zatwierdzony 
zarówno przez Parlament Europejski7, jak 
i przez Radę Europejską8, wiąże się 
z koniecznością dokonania transformacji 
energetycznej i znacznego zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii 
w zintegrowanym systemie 
energetycznym.

(1) W Europejskim Zielonym Ładzie5 
wyznaczono cel zakładający osiągnięcie 
neutralności klimatycznej przez Unię 
najpóźniej do 2050 r. w sposób, który 
przyczyni się do zrównoważonego rozwoju 
europejskiej gospodarki, ochrony 
środowiska, rozwoju społecznego, wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, a 
jednocześnie przyczyni się do walki ze 
zmianą klimatu. Osiągnięcie tego celu 
oraz wyznaczonego w rozporządzeniu 
(UE) 2021/1119 („Europejskie prawo o 
klimacie”) celu zakładającego obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych o 55 % 
do 2030 r. wiąże się z koniecznością 
dokonania transformacji energetycznej 
i znacznego zwiększenia udziału 
odnawialnych źródeł energii 
w zintegrowanym systemie 
energetycznym.

_________________ _________________
5 Komunikat Komisji COM(2019) 640 
final z 11.12.2019 „Europejski Zielony 
Ład”.

5 Komunikat Komisji COM(2019) 640 
final z 11.12.2019 „Europejski Zielony 
Ład”.

6 Komunikat Komisji COM(2020) 562 
final z 17.9.2020 „Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r. 
Inwestowanie w przyszłość neutralną dla 
klimatu z korzyścią dla obywateli”.
7 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).
8 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 11 
grudnia 2020 r., 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zważywszy na fakt, że sektor 
energetyczny odpowiada za ponad 75 % 
całkowitych emisji gazów cieplarnianych 
w Unii, energia odnawialna odgrywa 
kluczową rolę we wdrażaniu 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
w dążeniu do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r. Dzięki 
ograniczaniu wspomnianych emisji gazów 
cieplarnianych energia odnawialna wnosi 
również wkład w przezwyciężanie wyzwań 
środowiskowych takich jak utrata 
różnorodności biologicznej.

(2) Zważywszy na fakt, że sektor 
energetyczny odpowiada za ponad 75 % 
całkowitych emisji gazów cieplarnianych 
w Unii, energia odnawialna odgrywa 
kluczową rolę we wdrażaniu 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
w dążeniu do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r. Dzięki 
ograniczaniu wspomnianych emisji gazów 
cieplarnianych energia odnawialna wnosi 
również wkład w przezwyciężanie wyzwań 
środowiskowych takich jak utrata 
różnorodności biologicznej, przyczyniając 
się do ogólnej poprawy warunków 
środowiskowych i zapobiegając 
ekstremalnym zjawiskom pogodowym 
takim jak susze czy powodzie.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy wzmocnić rolę lokalnych 
społeczności energetycznych działających 
w zakresie energii odnawialnej jako 
narzędzi promujących powszechne 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii. Należy ułatwiać inicjatywy na 
rzecz samodzielnego (zbiorowego) 
wytwarzania energii i prosumpcji w 
gospodarstwach domowych i na szczeblu 
lokalnym przez ograniczenie wymogów 
dotyczących pozwoleń, trudności 
administracyjnych i innych czynników 
utrudniających dostęp do sieci oraz opłat 
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za korzystanie z sieci, a także przez szersze 
zastosowanie technologii takich jak 
energetyka słoneczna, termiczna i 
fotowoltaiczna, wiatrowa oraz 
geotermalna i zapewnienie dostępu do 
funduszy unijnych. W tym celu wzywa się 
Komisję i państwa członkowskie, aby w 
odpowiednich planach dotyczących 
polityki spójności zachęcały do 
finansowania infrastruktury i 
instrumentów wspierających te procesy.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych często odbywa się na 
szczeblu lokalnym i zależy od 
regionalnych MŚP. Państwa członkowskie 
powinny zatem w pełni angażować władze 
lokalne i regionalne w określanie celów i 
środków wspierających z zakresu polityki.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Promowanie krajowej energii ze 
źródeł odnawialnych zmniejsza zależność 
energetyczną Unii i ogranicza 
konieczność importu paliw kopalnych, a 
tym samym zwiększa bezpieczeństwo 
energetyczne.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) Około 35 milionów mieszkańców 
Europy doświadcza ubóstwa 
energetycznego1a, a polityki dotyczące 
energii ze źródeł odnawialnych są 
istotnym elementem wszelkich strategii 
walki z ubóstwem energetycznym i 
podatnością konsumentów na zagrożenia.
_________________
1a Zalecenie Komisji (UE) 2020/1563 
z dnia 14 października 2020 r. dotyczące 
ubóstwa energetycznego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2e) Państwa członkowskie powinny 
zatem zapewnić wprowadzanie zachęt i 
proaktywnej polityki na rzecz 
upowszechnienia efektywnego 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz efektywnego 
ogrzewania i chłodzenia nie tylko w 
gospodarstwach domowych o średnich i 
wysokich dochodach, lecz zwłaszcza w 
gospodarstwach domowych o niskich 
dochodach zagrożonych ubóstwem 
energetycznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarstw domowych 
znajdujących się na obszarach słabo 
zaludnionych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2f) Instytucje zarządzające zachęca 
się, by promowały korzystanie ze 
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zintegrowanych inwestycji terytorialnych 
(ZIT) i projektów rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (RLKS) w 
celu określenia oddolnego podejścia do 
rozwoju lokalnych społeczności 
energetycznych i projektów dotyczących 
energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2g) Należy zintegrować różne dostępne 
źródła zrównoważonej energii 
odnawialnej. Ich wykorzystanie należy 
upowszechnić także przez tworzenie 
społeczności energetycznych działających 
w zakresie energii odnawialnej i 
obywatelskich społeczności 
energetycznych nastawionych na 
zrównoważony rozwój społeczny i 
środowiskowy, z punktu widzenia zarówno 
uczestników, jak i operatorów systemów 
dystrybucyjnych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2h) Właściwe organy powinny 
ustanowić uproszczone zasady i procedury 
administracyjne dla małych producentów 
energii ze źródeł odnawialnych i 
lokalnych społeczności energetycznych, 
aby uniknąć nakładania na nie 
dyskryminujących obciążeń 
administracyjnych.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2i) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić specjalne programy wsparcia 
finansowego dla lokalnych społeczności 
energetycznych, szczególnie na etapie ich 
planowania i tworzenia, a także 
wprowadzić sesje udzielania informacji i 
wskazówek technicznych, aby wspierać te 
społeczności i promować nowatorskie 
struktury własności.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/20019 
ustanowiono wiążący cel dotyczący 
osiągnięcia co najmniej 32 % udziału 
energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto na 
poziomie Unii do 2030 r. W ramach planu 
w zakresie celów klimatycznych udział 
energii odnawialnej w końcowym zużyciu 
energii brutto musiałby zwiększyć się 
do 40 % do 2030 r., aby można było 
osiągnąć unijny cel dotyczący redukcji 
emisji gazów cieplarnianych10. Dlatego też 
należy podwyższyć cel ustanowiony 
w art. 3 tej dyrektywy.

(3) W dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/20019 
ustanowiono wiążący cel dotyczący 
osiągnięcia co najmniej 32 % udziału 
energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto na 
poziomie Unii do 2030 r. W ramach planu 
w zakresie celów klimatycznych udział 
energii odnawialnej w końcowym zużyciu 
energii brutto musiałby zwiększyć się co 
najmniej do 45 % do 2030 r., aby można 
było osiągnąć zapisany w Europejskim 
prawie o klimacie unijny cel dotyczący 
redukcji emisji gazów 
cieplarnianych10.Dlatego też należy 
podwyższyć cel ustanowiony w art. 3 tej 
dyrektywy i uzupełnić go określonymi 
celami krajowymi, które okazały się 
skuteczne w gwarantowaniu pewności 
inwestorom i zachęcaniu do ciągłego 
rozwoju technologii wytwarzania energii 
ze wszystkich rodzajów źródeł 
odnawialnych. 

__________________ __________________
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
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i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82.

i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82.

10 Pkt 3 komunikatu Komisji COM(2020) 
562 final z 17.9.2020 „Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r. 
Inwestowanie w przyszłość neutralną dla 
klimatu z korzyścią dla obywateli”.

10 Pkt 3 komunikatu Komisji COM(2020) 
562 final z 17.9.2020 „Ambitniejszy cel 
klimatyczny Europy do 2030 r. 
Inwestowanie w przyszłość neutralną dla 
klimatu z korzyścią dla obywateli”.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W obliczu inwazji Rosji na 
Ukrainę Międzynarodowa Agencja 
Energetyczna przedstawiła Unii 
Europejskiej dziesięciopunktowy plan 
redukcji o jedną trzecią zależności od 
dostaw gazu z Rosji przy jednoczesnym 
wspieraniu Europejskiego Zielonego 
Ładu, który zapewnia szybką, 
skuteczniejszą i jaśniejszą transformację 
energetyczną. Międzynarodowa Agencja 
Energetyczna zaleciła między innymi 
maksymalne wykorzystanie bioenergii do 
produkcji energii elektrycznej. Ponadto w 
tym samym kontekście Komisja 
Europejska wydała komunikat 
„REPowerEU: Wspólne europejskie 
działania w kierunku bezpiecznej i 
zrównoważonej energii po przystępnej 
cenie”, w którym wezwała do podwojenia 
celu dotyczącego biometanu określonego 
w pakiecie „Gotowi na 55”, by do 2030 r. 
uzyskać produkcję na poziomie 35 
miliardów metrów sześciennych (mld m3) 
rocznie. Zwróciła się też do państw 
członkowskich, by ukierunkowały 
finansowanie ze strategicznych planów 
WPR na produkcję biometanu ze 
zrównoważonych źródeł biomasy, w 
szczególności z odpadów i pozostałości 
rolniczych. Należy zatem zwiększyć rolę 
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biomasy rolniczej i leśnej jako 
zrównoważonego, odnawialnego i 
lokalnego źródła energii oraz wspierać i 
promować jej wykorzystanie w dążeniu 
Europy do dekarbonizacji i autonomii 
energetycznej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Badania naukowe niezmiennie 
dowodzą, że oszczędności energii, 
efektywność energetyczna i energia ze 
źródeł odnawialnych mają kluczowe 
znaczenie w dążeniu do gospodarki o 
zerowej emisji gazów cieplarnianych 
netto. Zgodnie z zaleceniem Komisji z 28 
września 2021 r. w sprawie zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”: od zasad do praktyki – 
Wytyczne i przykłady dotyczące jej 
wdrażania w procesie podejmowania 
decyzji w sektorze energetycznym i w 
innych sektorach w niniejszej dyrektywie 
należy przyjąć zintegrowane podejście 
przez promowanie najbardziej 
efektywnego energetycznie odnawialnego 
źródła energii dla każdego dowolnego 
sektora i zastosowania, a także przez 
promowanie efektywności systemu, tak 
aby różne rodzaje działalności 
gospodarczej wymagały jak najmniej 
energii.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Jednym z pięciu celów polityki 
spójności na lata 2021–2027 jest bardziej 



PE703.013v02-00 12/92 AD\1257770PL.docx

PL

przyjazna dla środowiska Europa dzięki 
promowaniu inwestycji w czystą energię, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
łagodzenia zmiany klimatu i 
zrównoważonego transportu. Fundusze 
polityki spójności powinny zatem dążyć do 
zapobiegania pogłębianiu się 
dysproporcji, pomocy regionom 
obarczonym największym ciężarem 
transformacji, promowania inwestycji 
infrastrukturalnych i szkolenia 
pracowników w zakresie nowych 
technologii, tak aby nikt nie pozostał z 
tyłu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) Aby cele Europejskiego Zielonego 
Ładu stały się osiągalne, Komisja i 
państwa członkowskie powinny 
zastosować podejście oddolne, angażując 
władze regionalne, lokalne i terytorialne. 
Należy w związku z tym wzmocnić 
wielopoziomowy system rządzenia z myślą 
o zwiększeniu poziomu ambicji i skali 
działań na szczeblu lokalnym przy udziale 
obywateli i podmiotów lokalnych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3e) EFRR powinien wspierać 
promowanie efektywności energetycznej i 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
promować odnawialne źródła energii oraz 
rozwój inteligentnych systemów i sieci 
energetycznych, a także zrównoważoną 
multimodalną mobilność miejską w 
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przechodzeniu na gospodarkę o zerowej 
emisji dwutlenku węgla. EFS+ powinien 
działać na rzecz usprawnienia systemów 
kształcenia i szkolenia niezbędnych do 
dostosowania umiejętności i kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy, podnoszenia 
kwalifikacji wszystkich obywateli, w tym 
siły roboczej, tworzenia nowych miejsc 
pracy w sektorach związanych ze 
środowiskiem, klimatem, energią, 
gospodarką o obiegu zamkniętym i 
biogospodarką (art. 4 rozporządzenia 
EFS+).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3f) Dokonując oceny krajowych 
planów w dziedzinie bioenergii, Komisja 
powinna wziąć pod uwagę ich spójność 
z unijnymi przepisami i zobowiązaniami 
dotyczącymi środowiska i klimatu oraz 
wkład w ich realizację.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3g) Produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych ma silny wymiar lokalny. 
Dlatego państwa członkowskie powinny w 
pełni zaangażować władze lokalne i 
regionalne w planowanie i wdrażanie 
krajowych środków w dziedzinie klimatu, 
zapewniając bezpośredni dostęp do 
finansowania i monitorując postępy w 
realizacji podjętych środków. W 
stosownych przypadkach państwa 
członkowskie powinny uwzględnić w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
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klimatu wkłady lokalne i regionalne.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3h) Uznaje się znaczący wkład polityki 
spójności w pomoc regionom wyspiarskim 
w osiąganiu ich celów w zakresie 
neutralności klimatycznej, przy 
uwzględnieniu dodatkowych kosztów 
związanych m.in. z sektorem 
energetycznym i sektorem transportu, a 
także wpływu technologii mobilnych na 
systemy energetyczne w tych regionach, 
które wymagają stosunkowo bardzo 
wysokich inwestycji w zarządzanie 
odnawialnymi źródłami energii o 
zmiennej wydajności.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3i) Należy pamiętać, że ze względu na 
niewielki rozmiar i odizolowane systemy 
energetyczne najbardziej odległe regiony 
wyspiarskie, podobnie jak regiony 
najbardziej oddalone, stoją przed 
poważnym wyzwaniem dotyczącym dostaw 
energii, ponieważ są na ogół uzależnione 
od importu paliw kopalnych na potrzeby 
wytwarzania energii elektrycznej, 
transportu i ogrzewania.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 j (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3j) Wykorzystanie energii 
odnawialnej, w tym energii pływów, 
powinno być priorytetem, gdyż może 
przynieść wyspom znaczne korzyści, pod 
warunkiem uwzględnienia potrzeb 
społeczności lokalnych, takich jak 
zachowanie tradycyjnej architektury wysp 
i lokalnych siedlisk. Dlatego należy 
wspierać rozwój szerokiej gamy 
odnawialnych źródeł energii zgodnie ze 
specyfiką geograficzną wysp. W tym 
kontekście docenić należy 
zapoczątkowane na wyspach programy 
dotyczące ekologicznego wodoru.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Coraz powszechniej uznaje się 
potrzebę dostosowania polityki w zakresie 
bioenergii do zasady kaskadowego 
wykorzystania biomasy11, aby zapewnić 
sprawiedliwy dostęp do rynku surowca do 
produkcji biomasy w celu wypracowania 
innowacyjnych, opartych na biomasie 
rozwiązań o wysokiej wartości dodanej 
oraz przejścia na zrównoważoną 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym. 
Opracowując systemy wsparcia na rzecz 
bioenergii, państwa członkowskie powinny 
zatem wziąć pod uwagę dostępną 
zrównoważoną podaż biomasy do 
zastosowań energetycznych 
i nieenergetycznych oraz konieczność 
zachowania krajowych leśnych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla 
i ekosystemów, a także należycie 
uwzględnić zasady gospodarki o obiegu 
zamkniętym, zasadę kaskadowego 
wykorzystania biomasy oraz hierarchię 
postępowania z odpadami ustanowioną 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

(4) Opracowując systemy wsparcia na 
rzecz bioenergii, państwa członkowskie 
powinny zatem wziąć pod uwagę dostępną 
zrównoważoną podaż biomasy do 
zastosowań energetycznych 
i nieenergetycznych oraz konieczność 
zachowania krajowych leśnych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla 
i ekosystemów, w tym zapobiegania 
pożarom roślinności, a także zapewnienie 
ochrony różnorodności biologicznej i 
wzmocnienie zasad gospodarki o obiegu 
zamkniętym i kaskadowego wykorzystania 
biomasy oraz hierarchię postępowania 
z odpadami ustanowioną w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE12. Z drugiej strony, przy 
ustalaniu dalszych skutków zasady 
wykorzystania kaskadowego należy 
uwzględnić specyficzne uwarunkowania 
krajowe, jakimi kierują się państwa 
członkowskie przy opracowywaniu swoich 
systemów wsparcia. Wariant priorytetowy 
powinien obejmować zapobieganie 
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i Rady 2008/98/WE12. W związku z tym 
nie powinny wspierać produkcji energii 
z kłód tartacznych, kłód skrawanych, 
pniaków i korzeni oraz unikać 
promowania korzystania z wysokiej 
jakości drewna okrągłego do celów 
energetycznych poza ściśle określonymi 
okolicznościami. Zgodnie z zasadą 
wykorzystania kaskadowego biomasa 
drzewna powinna być wykorzystywana 
stosownie do jej najwyższej ekonomicznej 
i środowiskowej wartości dodanej zgodnie 
z następującą hierarchią priorytetów: 1) 
produkty drewnopochodne, 2) 
przedłużanie ich cyklu życia, 3) ponowne 
użycie, 4) recykling, 5) bioenergia i 6)  
trwałe składowanie. W przypadku gdy 
żadne inne zastosowanie biomasy 
drzewnej nie jest ekonomicznie opłacalne 
lub właściwe pod względem 
środowiskowym, odzysk energii pomaga 
ograniczyć produkcję energii ze źródeł 
nieodnawialnych. Systemy wsparcia 
państw członkowskich na rzecz bioenergii 
powinny zatem koncentrować się na 
surowcach, w przypadku których 
odnotowuje się niewielką konkurencję 
rynkową z sektorami materiałowymi 
i których pozyskiwanie uznaje się za 
korzystne zarówno dla klimatu, jak i dla 
różnorodności biologicznej, aby unikać 
negatywnych zachęt do podążania 
ścieżkami niezrównoważonej bioenergii, 
na co zwrócono uwagę w sprawozdaniu 
JRC „The use of woody biomass for 
energy production in the EU” 
[Wykorzystywanie biomasy drzewnej do 
wytwarzania energii w UE]13. Z drugiej 
strony, przy ustalaniu dalszych skutków 
zasady wykorzystania kaskadowego należy 
uwzględnić specyficzne uwarunkowania 
krajowe, jakimi kierują się państwa 
członkowskie przy opracowywaniu swoich 
systemów wsparcia. Wariant priorytetowy 
powinien obejmować zapobieganie 
powstawaniu odpadów, zapewnienie 
ponownego użycia oraz recykling 
odpadów. Państwa członkowskie powinny 
unikać tworzenia systemów wsparcia, które 

powstawaniu odpadów, zapewnienie 
ponownego użycia oraz recykling 
odpadów. Państwa członkowskie powinny 
unikać tworzenia systemów wsparcia, które 
byłyby sprzeczne z celami dotyczącymi 
postępowania z odpadami i które 
prowadziłyby do nieefektywnego 
wykorzystywania odpadów nadających się 
do recyklingu.
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byłyby sprzeczne z celami dotyczącymi 
postępowania z odpadami i które 
prowadziłyby do nieefektywnego 
wykorzystywania odpadów nadających się 
do recyklingu. Ponadto, aby zapewnić 
wydajniejsze wykorzystanie bioenergii, 
począwszy od 2026 r. państwa 
członkowskie nie powinny udzielać już 
żadnego wsparcia na rzecz elektrowni 
wytwarzających jedynie energię 
elektryczną, chyba że tego rodzaju 
instalacje znajdują się w regionach 
o szczególnym statusie w zakresie 
wykorzystania energii z uwagi na fakt, że 
odchodzą od paliw kopalnych, lub jeżeli 
instalacje wykorzystują infrastrukturę 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla.
__________________ __________________
11 Celem zasady wykorzystania 
kaskadowego jest zapewnienie 
efektywnego gospodarowania zasobami 
biomasy poprzez priorytetowe traktowanie 
wykorzystania biomasy do celów 
energetycznych w każdym przypadku, gdy 
to możliwe, zwiększając tym samym ilość 
biomasy dostępnej w ramach systemu. 
Zgodnie z zasadą wykorzystania 
kaskadowego biomasa drzewna powinna 
być wykorzystywana stosownie do jej 
najwyższej ekonomicznej i środowiskowej 
wartości dodanej zgodnie z następującą 
hierarchią priorytetów: 1) produkty 
drewnopochodne, 2) przedłużanie ich 
cyklu życia, 3) ponowne użycie, 4) 
recykling, 5) bioenergia i 6) trwałe 
składowanie.
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 
312 z 22.11.2008, s. 3).

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 
312 z 22.11.2008, s. 3).

13 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC122719
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Szybki rozwój produkcji 
odnawialnej energii elektrycznej i jej coraz 
większa konkurencyjność kosztowa mogą 
być wykorzystywane do zaspokojenia 
coraz większej części zapotrzebowania na 
energię, na przykład dzięki stosowaniu 
pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń 
lub w niskotemperaturowych procesach 
przemysłowych i wykorzystaniu pojazdów 
elektrycznych do transportu lub pieców 
elektrycznych w niektórych gałęziach 
przemysłu. Odnawialną energię 
elektryczną można również stosować do 
wytwarzania paliw syntetycznych 
wykorzystywanych w sektorach transportu, 
w których trudno jest obniżyć emisyjność, 
takich jak sektory lotnictwa i transportu 
morskiego. Ramy elektryfikacji muszą 
zapewniać możliwość prowadzenia 
solidnej i efektywnej współpracy 
i rozszerzenia mechanizmów rynkowych, 
aby dostosować podaż do popytu w czasie 
i przestrzeni, stymulować inwestycje 
w źródła elastyczności i usprawniać proces 
integrowania dużych udziałów energii 
uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych 
o zmiennej wydajności. Państwa 
członkowskie powinny zatem zapewnić, 
aby wdrażanie rozwiązań w zakresie 
odnawialnej energii elektrycznej 
w dalszym ciągu postępowało w tempie 
odpowiednim dla zaspokojenia rosnącego 
popytu. W tym celu państwa członkowskie 
powinny ustanowić ramy uwzględniające 
zgodne z rynkiem mechanizmy służące 
usunięciu pozostałych barier, aby zapewnić 
dostępność bezpiecznych i odpowiednich 
systemów elektroenergetycznych 
przystosowanych do wysokiego poziomu 
energii odnawialnej, a także obiektów 
magazynowania w pełni zintegrowanych 
z systemem elektroenergetycznym. 

(5) Szybki rozwój produkcji 
odnawialnej energii elektrycznej i jej coraz 
większa konkurencyjność kosztowa mogą 
być wykorzystywane do zaspokojenia 
coraz większej części zapotrzebowania na 
energię, na przykład dzięki stosowaniu 
pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń 
lub w niskotemperaturowych procesach 
przemysłowych i wykorzystaniu pojazdów 
elektrycznych do transportu lub pieców 
elektrycznych w niektórych gałęziach 
przemysłu. Odnawialną energię 
elektryczną można również stosować do 
wytwarzania paliw syntetycznych 
wykorzystywanych w sektorach transportu, 
w których trudno jest obniżyć emisyjność, 
takich jak sektory lotnictwa i transportu 
morskiego. Ramy elektryfikacji muszą 
zapewniać możliwość prowadzenia 
solidnej i efektywnej współpracy 
i rozszerzenia mechanizmów rynkowych, 
aby dostosować podaż do popytu w czasie 
i przestrzeni, stymulować inwestycje 
w źródła elastyczności, magazynowanie 
energii i odpowiedź odbioru i usprawniać 
proces integrowania dużych udziałów 
energii uzyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych o zmiennej wydajności. 
Wspomniane ramy powinny również 
uwzględniać istniejące różnice regionalne 
i szczególne cechy każdego regionu, a 
także wspierać opłacalne rozwiązania 
pozwalające obniżyć koszty energii dla 
obywateli i przedsiębiorstw w Europie. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
zapewnić, aby wdrażanie rozwiązań 
w zakresie odnawialnej energii 
elektrycznej w dalszym ciągu postępowało 
w tempie odpowiednim dla zaspokojenia 
rosnącego popytu, z uwzględnieniem 
zasady „energia przede wszystkim”. 
W tym celu państwa członkowskie 



AD\1257770PL.docx 19/92 PE703.013v02-00

PL

Wspomniane ramy muszą w szczególności 
umożliwiać usunięcie pozostałych barier, 
uwzględniając bariery niefinansowe takie 
jak problem związany z faktem, że 
właściwe organy nie dysponują 
wystarczającymi zasobami cyfrowymi 
i ludzkimi, aby przetwarzać coraz większą 
liczbę wniosków o wydanie zezwolenia.

powinny ustanowić ramy uwzględniające 
zgodne z rynkiem mechanizmy służące 
usunięciu pozostałych barier, aby zapewnić 
dostępność bezpiecznych i odpowiednich 
systemów elektroenergetycznych 
przystosowanych do wysokiego poziomu 
energii odnawialnej, a także obiektów 
magazynowania w pełni zintegrowanych 
z systemem elektroenergetycznym. 
Wspomniane ramy muszą w szczególności 
umożliwiać usunięcie pozostałych barier 
dla pełnej integracji nieprogramowalnych 
OZE z systemem elektroenergetycznym 
oraz dla procesu dekarbonizacji mocy 
wytwórczych przez zapewnienie 
dostępności instrumentów rynkowych, 
które dostarczają długoterminowych 
sygnałów cenowych dla decyzji 
inwestycyjnych, w tym inwestycji 
w wystarczalność, stabilność i 
elastyczność systemu dzięki 
konkurencyjności oraz przejrzystym 
i niedyskryminacyjnym procedurom 
przetargowym przewidującym 
wynagrodzenie dla wyłonionych 
odbiorców w oparciu o ceny rynkowe. 
Ramy muszą również umożliwiać 
usunięcie barier niefinansowych, 
uwzględniając bariery niefinansowe takie 
jak problem związany z faktem, że 
właściwe organy nie dysponują 
wystarczającymi zasobami cyfrowymi i 
ludzkimi, aby przetwarzać coraz większą 
liczbę wniosków o wydanie zezwolenia.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Komisja powinna przedstawić 
wytyczne, by pomóc państwom 
członkowskim w ograniczeniu barier 
administracyjnych, w szczególności w 
uproszczeniu i przyspieszeniu procedur 
wydawania zezwoleń na projekty związane 
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z odnawialnymi źródłami energii, oraz 
kluczowe wskaźniki efektywności służące 
ocenie postępów. Do przyspieszenia 
wdrażania odnawialnych źródeł energii, a 
tym samym do osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie 
niezbędne jest uproszczenie procedur 
administracyjnych związanych z 
wydawaniem zezwoleń oraz zapewnienie 
władzom wystarczających zasobów 
cyfrowych i ludzkich.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przy obliczaniu udziału 
odnawialnych źródeł energii w państwie 
członkowskim paliwa odnawialne 
pochodzenia niebiologicznego powinny 
być uwzględniane w sektorze, w którym są 
one zużywane (sektory energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia lub 
transportu). Aby uniknąć podwójnego 
liczenia, nie powinno się uwzględniać się 
odnawialnej energii elektrycznej zużytej do 
wyprodukowania tych paliw. Doprowadzi 
to do zharmonizowania zasad rozliczania 
tych paliw w całej dyrektywie, niezależnie 
od tego, czy zalicza się je na poczet 
osiągnięcia ogólnego celu dotyczącego 
energii odnawialnej, czy na poczet 
osiągnięcia jakiegokolwiek celu 
cząstkowego. Zapewniłoby to również 
możliwość uwzględnienia faktycznego 
poziomu zużycia energii, biorąc pod uwagę 
straty energii ponoszone w procesie 
produkcji tych paliw. Ponadto pozwoliłoby 
to uwzględnić w obliczeniach paliwa 
odnawialne pochodzenia niebiologicznego 
przywożone do Unii i zużywane w Unii.

(6) Przy obliczaniu udziału 
odnawialnych źródeł energii w państwie 
członkowskim paliwa odnawialne 
pochodzenia niebiologicznego powinny 
być uwzględniane w sektorze, w którym są 
one zużywane (sektory energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia lub 
transportu). Aby uniknąć podwójnego 
liczenia, nie powinno się uwzględniać się 
odnawialnej energii elektrycznej zużytej do 
wyprodukowania tych paliw. Doprowadzi 
to do zharmonizowania zasad rozliczania 
tych paliw w całej dyrektywie, niezależnie 
od tego, czy zalicza się je na poczet 
osiągnięcia ogólnego celu dotyczącego 
energii odnawialnej, czy na poczet 
osiągnięcia jakiegokolwiek celu 
cząstkowego. Zapewniłoby to również 
możliwość uwzględnienia faktycznego 
poziomu zużycia energii, biorąc pod uwagę 
straty energii ponoszone w procesie 
produkcji tych paliw. Ponadto pozwoliłoby 
to uwzględnić w obliczeniach paliwa 
odnawialne pochodzenia niebiologicznego 
przywożone do Unii i zużywane w Unii. 
Jeżeli zużycie paliw odnawialnych 
pochodzenia niebiologicznego następuje w 
państwie członkowskim innym niż 
państwo członkowskie, w którym paliwa te 
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zostały wytworzone, należy ustanowić 
takie zasady, aby w udziale energii ze 
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto w państwie członkowskim, 
w którym paliwa te zostały wytworzone, 
uwzględnić przynajmniej minimalną ilość 
paliw odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego zużywanych w tym 
państwie członkowskim i w ten sposób 
wyrównać koszty poniesione przez 
państwo członkowskie będące wytwórcą 
tej energii i uniknąć zniechęcania do 
inwestycji.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Współpraca państw członkowskich 
w dziedzinie promowania energii 
odnawialnej może przyjąć formę 
transferów statystycznych, systemów 
wsparcia lub wspólnych projektów. 
Współpraca ta zapewnia możliwość 
racjonalnego pod względem kosztów 
wdrożenia rozwiązań w zakresie energii 
odnawialnej w całej Europie i przyczynia 
się do integracji rynku. Pomimo jej 
potencjału współpraca ta była prowadzona 
na bardzo ograniczoną skalę, co 
prowadziło do uzyskiwania 
nieoptymalnych wyników, jeżeli chodzi 
o efektywność zwiększania udziału energii 
odnawialnej. Państwa członkowskie 
powinny zatem zostać zobowiązane do 
przetestowania współpracy w ramach 
wdrażania projektu pilotażowego. Projekty 
finansowane z wkładów krajowych 
w ramach mechanizmu finansowania 
energii ze źródeł odnawialnych 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2020/129414 
doprowadziłyby do spełnienia tego 
zobowiązania w odniesieniu do 

(7) Współpraca państw członkowskich 
w dziedzinie promowania energii 
odnawialnej, z udziałem organów 
lokalnych i regionalnych, może przyjąć 
formę transferów statystycznych, 
systemów wsparcia lub wspólnych 
projektów. Współpraca ta zapewnia 
możliwość racjonalnego pod względem 
kosztów wdrożenia rozwiązań w zakresie 
energii odnawialnej w całej Europie 
i przyczynia się do integracji rynku. 
Pomimo jej potencjału współpraca ta była 
prowadzona na bardzo ograniczoną skalę, 
co prowadziło do uzyskiwania 
nieoptymalnych wyników, jeżeli chodzi 
o efektywność zwiększania udziału energii 
odnawialnej. Projekty dotyczące 
inteligentnych sieci w regionach 
przygranicznych mogą wnieść do 
podejścia transgranicznego wysoką 
wartość dodaną, gdyż pozwolą na większą 
optymalizację zasobów, elastyczność i 
odporność systemów 
elektroenergetycznych, zapewniając 
objętym nimi społecznościom lokalnym 
większe korzyści społeczne. Państwa 
członkowskie powinny zatem zostać 
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zaangażowanych państw członkowskich. zobowiązane do przetestowania 
współpracy w ramach wdrażania projektu 
pilotażowego. Projekty finansowane 
z wkładów krajowych w ramach 
mechanizmu finansowania energii ze 
źródeł odnawialnych ustanowionego na 
mocy rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) 2020/129414 doprowadziłyby 
do spełnienia tego zobowiązania 
w odniesieniu do zaangażowanych państw 
członkowskich.

__________________ __________________
14 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2020/1294 z dnia 15 września 2020 r. 
w sprawie unijnego mechanizmu 
finansowania energii ze źródeł 
odnawialnych (Dz.U. L 303 z 17.9.2020, s. 
1).

14 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2020/1294 z dnia 15 września 2020 r. 
w sprawie unijnego mechanizmu 
finansowania energii ze źródeł 
odnawialnych (Dz.U. L 303 z 17.9.2020, s. 
1).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Każde państwo członkowskie 
powinno wprowadzić proces koordynacji 
działań wszystkich odpowiednich organów 
krajowych, regionalnych i lokalnych 
w ramach wstępnego planowania krótko-, 
średnio- i długoterminowych scenariuszy 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych. Aby zapewnić podejście 
oddolne, państwa członkowskie powinny 
wymagać od organów regionalnych i 
lokalnych prowadzenia zintegrowanego 
lokalnego mapowania i planowania w 
zakresie energii odnawialnej oraz 
zachęcać mniejsze lokalne gminy do 
podejmowania takich samych działań na 
zasadzie dobrowolności.

Poprawka 29
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Aby ułatwić przejście na system 
energetyczny oparty na technologiach 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych, potrzeba dokładnych 
danych i informacji na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Uzyskać je można z różnych źródeł, od 
inteligentnych urządzeń po systemy 
obserwacji Ziemi, takie jak Copernicus, 
czy też unijne obserwatorium obszarów 
wiejskich, które ma wkrótce powstać.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Działania we wszystkich obszarach 
polityki unijnej należy ukierunkować na 
nowo ustanowione cele klimatyczne i 
osiągnięcie neutralności klimatycznej. Ma 
to już miejsce w przypadku polityki 
spójności, która od ponad dwudziestu lat 
przyczynia się do dekarbonizacji 
gospodarki, a jednocześnie dostarcza 
przykładów i najlepszych praktyk, które 
można naśladować w innych wymiarach 
polityki, takich jak zmiana niniejszej 
dyrektywy. Polityka spójności nie tylko 
oferuje możliwości inwestycyjne z myślą o 
zaspokojeniu potrzeb lokalnych i 
regionalnych za pośrednictwem 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (funduszy ESI), lecz także 
zapewnia zintegrowane ramy polityczne, 
aby zmniejszyć różnice rozwojowe między 
europejskimi regionami, którym pomaga 
w sprostaniu wielorakim wyzwaniom dla 
ich rozwoju, w tym przez ochronę 
środowiska, miejsca pracy wysokiej 
jakości oraz sprawiedliwy i zrównoważony 
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rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7d) Potrzebna jest większa 
elastyczność, aby w oparciu o oceny 
skutków uwzględniać również 
uwarunkowania krajowe.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7e) Organy lokalne i regionalne 
odgrywają bardzo ważną rolę w 
zintegrowanym i zdecentralizowanym 
systemie energetycznym. Dlatego Komisja 
powinna wspierać je w działaniach 
transgranicznych, pomagając im w 
ustanawianiu mechanizmów współpracy, 
w tym europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej (EUWT).

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7f) Przejście na neutralność 
klimatyczną musi być sprawiedliwe i 
sprzyjać włączeniu społecznemu, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
mieszkających na obszarach wiejskich i 
oddalonych, a dokładniej na obszarach 
najbardziej narażonych na skutki 
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transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej, unikając jakiegokolwiek 
wzrostu dysproporcji regionalnych i 
wzmacniając pozycję pracowników oraz 
społeczności lokalnych i regionalnych. 
Proces transformacji musi ponadto w 
pełni odzwierciedlać specyfikę wszystkich 
regionów zgodnie z art. 174 TFUE, a 
szczególną uwagę zwrócić należy na 
obszary wiejskie, obszary podlegające 
przemianom przemysłowym i regiony, 
które cierpią na skutek poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych, aby 
zapewnić harmonijny rozwój wszystkich 
obszarów. W związku z tym w planach 
krajowych należy uwzględnić specyfikę 
regionów poszczególnych krajów, by w ten 
sposób przeciwdziałać kryzysowi 
klimatycznemu i zwiększyć odporność 
społeczności lokalnych.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7g) Wyspy, małe wyspy, regiony 
najbardziej oddalone i peryferyjne mają 
ogromny potencjał produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych i są strategicznymi 
laboratoriami wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań politycznych i środków 
technicznych służących transformacji 
energetycznej i redukcji emisji CO2 w 
dążeniu do niezależności energetycznej, 
mogą zatem odegrać kluczową rolę w 
badaniach nad zmianą klimatu i 
różnorodnością biologiczną oraz stać się 
punktem odniesienia dla reszty Unii. 
Powinny one mieć dostęp do 
wystarczających zasobów gospodarczych i 
odpowiednich szkoleń, by móc prowadzić 
zintegrowane, sektorowe i innowacyjne 
działania na rzecz zrównoważonej 
infrastruktury i lokalnego rozwoju 
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gospodarczego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7h) Europejskie mechanizmy 
finansowania, takie jak instrument 
„Łącząc Europę” i fundusz innowacyjny, 
powinny również finansować projekty 
współpracy transgranicznej na małą skalę 
oraz transgraniczne połączenia 
międzysystemowe między państwami 
członkowskimi i regionami.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7i) Polityka spójności zapewnia 
większą zgodność i koordynację między 
polityką spójności i innymi obszarami 
prawodawstwa UE, co pozwala dokładniej 
uwzględniać aspekty klimatyczne w 
polityce, projektować skuteczniejsze 
strategie oparte na źródłach, udostępniać 
ukierunkowane finansowanie unijne, a w 
rezultacie lepiej realizować politykę 
klimatyczną w terenie.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7j) W przechodzeniu na gospodarkę 
neutralną dla klimatu zasadnicze 
znaczenie ma pełne przestrzeganie zasad 
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wielopoziomowego sprawowania rządów i 
partnerstwa, ponieważ organy lokalne i 
regionalne mają bezpośrednie 
kompetencje w zakresie środowiska i 
zmiany klimatu i realizują 90 % działań 
ukierunkowanych na przystosowywanie 
się do zmiany klimatu i 70 % działań 
zmierzających do jej łagodzenia. Organy 
te przygotowują również działania służące 
promowaniu wśród obywateli zachowań 
przyjaznych dla klimatu, w tym 
związanych z gospodarką odpadami, 
inteligentną mobilnością, 
zrównoważonym mieszkalnictwem i 
zużyciem energii.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach strategii na rzecz energii 
z morskich źródeł odnawialnych 
wprowadzono ambitny cel zakładający 
wygenerowanie 300 GW morskiej energii 
wiatrowej i 40 GW energii oceanicznej 
w basenach morskich w całej Unii 
do 2050 r. Aby zapewnić dokonanie tej 
radykalnej zmiany, państwa członkowskie 
będą musiały prowadzić współpracę 
transgraniczną na poziomie 
poszczególnych basenów morskich. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
wspólnie ustalić ilość wytwarzanej energii 
z morskich źródeł odnawialnych, która ma 
być generowana w każdym basenie 
morskim do 2050 r. oraz na etapach 
pośrednich w 2030 r. i 2040 r. Cele w tym 
zakresie powinny zostać odzwierciedlone 
w zaktualizowanych krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu, które 
zostaną przedłożone w 2023 i 2024 r. na 
podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999. 
Ustalając wspomnianą ilość energii, 
państwa członkowskie powinny wziąć pod 
uwagę potencjał każdego basenu 

(8) W ramach strategii na rzecz energii 
z morskich źródeł odnawialnych 
wprowadzono ambitny cel zakładający 
wygenerowanie 300 GW morskiej energii 
wiatrowej i 40 GW energii oceanicznej 
w basenach morskich w całej Unii 
do 2050 r. Aby zapewnić dokonanie tej 
radykalnej zmiany, państwa członkowskie i 
ich odpowiednie organy regionalne i 
lokalne będą musiały prowadzić 
współpracę transgraniczną na poziomie 
poszczególnych basenów morskich. 
Państwa członkowskie wraz z 
odpowiednimi organami regionalnymi i 
lokalnymi powinny zatem wspólnie ustalić 
i przydzielić w swoich planach 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich odpowiednią 
przestrzeń na ilość wytwarzanej energii 
z morskich źródeł odnawialnych, która ma 
być generowana w każdym basenie 
morskim do 2050 r. oraz na etapach 
pośrednich w 2030 r. i 2040 r. Cele w tym 
zakresie powinny zostać odzwierciedlone 
w zaktualizowanych krajowych planach 
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morskiego w zakresie energii z morskich 
źródeł odnawialnych, kwestie ochrony 
środowiska, przystosowania się do zmiany 
klimatu i innych sposobów wykorzystania 
morza, a także unijne cele dotyczące 
obniżania emisyjności. Ponadto państwa 
członkowskie powinny w coraz większym 
stopniu brać pod uwagę możliwość 
włączania energii z morskich źródeł 
odnawialnych do linii przesyłowych 
łączących szereg państw członkowskich 
w formie projektów hybrydowych lub – na 
późniejszym etapie – w formie sieci 
o bardziej oczkowym charakterze. 
Zapewniłoby to możliwość przesyłu 
energii elektrycznej w różnych kierunkach, 
maksymalizując tym samym dobrobyt 
społeczno-ekonomiczny, optymalizując 
wydatki infrastrukturalne i zapewniające 
bardziej zrównoważone wykorzystanie 
morza.

w dziedzinie energii i klimatu, które 
zostaną przedłożone w 2023 i 2024 r. na 
podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999. 
Ustalając wspomnianą ilość energii, należy 
wziąć pod uwagę potencjał każdego basenu 
morskiego w zakresie energii z morskich 
źródeł odnawialnych, techniczną 
i ekonomiczną wykonalność 
infrastruktury sieci przesyłowej, kwestie 
ochrony środowiska i różnorodności 
biologicznej, przystosowania się do zmiany 
klimatu i innych sposobów wykorzystania 
morza, w szczególności działania już 
prowadzone na odnośnych obszarach, 
możliwe szkody dla środowiska, artykuł 2 
porozumienia paryskiego, a także unijne 
cele dotyczące redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Poza tym państwa 
członkowskie muszą w pełni uświadomić 
sobie, że europejskie regiony wyspiarskie i 
najbardziej oddalone odgrywają czołową 
rolę w zwiększaniu produkcji energii 
wiatrowej na obszarach morskich i 
oceanicznych, i zapewnić możliwość 
włączenia społeczności energetycznych 
działających w zakresie energii 
odnawialnej do projektów dotyczących 
energii z morskich źródeł odnawialnych. 
Ponadto państwa członkowskie i ich 
odpowiednie jednostki administracyjne 
powinny w coraz większym stopniu brać 
pod uwagę możliwość włączania energii 
z morskich źródeł odnawialnych do linii 
przesyłowych łączących szereg państw 
członkowskich w formie projektów 
hybrydowych lub – na późniejszym etapie 
– w formie sieci o bardziej oczkowym 
charakterze. Zapewniłoby to możliwość 
przesyłu energii elektrycznej w różnych 
kierunkach, maksymalizując tym samym 
dobrobyt społeczno-ekonomiczny, 
optymalizując wydatki infrastrukturalne 
i zapewniające bardziej zrównoważone 
wykorzystanie morza. Państwa 
członkowskie graniczące z basenem 
morskim mogłyby wykorzystać proces 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich, aby zapewnić podejście 
zakładające zdecydowany udział 
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społeczeństwa, co pozwoli uwzględnić 
opinie wszystkich zainteresowanych stron 
i społeczności obszarów przybrzeżnych, a 
także działania już prowadzone na 
odnośnych obszarach. W związku z tym, 
instalując nowe farmy wiatrowe, państwa 
członkowskie powinny unikać 
umieszczania ich na trasach przelotów 
ptaków wędrownych i powinny stosować 
najlepsze praktyki, by zmniejszyć 
śmiertelność ptaków. W celu zwiększenia 
szerokiej akceptacji społecznej państwa 
członkowskie powinny zapewnić (a nie 
„zapewniają”) możliwość włączenia 
społeczności energetycznych działających 
w zakresie energii odnawialnej do 
wspólnych projektów współpracy 
w zakresie energii z morskich źródeł 
odnawialnych.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Warunki pozwalające wykorzystać 
potencjał energii ze źródeł odnawialnych 
na europejskich morzach i oceanach, w 
tym na wyspach i w regionach najbardziej 
oddalonych, są różne. Dlatego też UE 
podejmuje wysiłki na rzecz tworzenia dla 
tych obszarów o szczególnym znaczeniu 
alternatywnych technologii, dzięki którym 
można uniknąć negatywnego wpływu na 
środowisko morskie.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Aby wykorzystać potencjał energii 
odnawialnej wszystkich europejskich mórz 



PE703.013v02-00 30/92 AD\1257770PL.docx

PL

i oceanów, należy wziąć pod uwagę 
różnorodność geograficzną i alternatywne 
sposoby wykorzystania środowiska 
morskiego, co wymaga znacznie szerszego 
zestawu rozwiązań technologicznych. 
Takie rozwiązania obejmują 
wykorzystanie morskich turbin 
wiatrowych i farm słonecznych, energii 
fal, prądów i pływów morskich, różnic 
gradientów temperatury i zasolenia, 
wzrostu i spadku temperatury morza, 
energii geotermalnej i biomasy morskiej 
(glonów).

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Rynek umów zakupu odnawialnej 
energii elektrycznej szybko się rozwija 
i zapewnia alternatywną ścieżkę dostępu 
do rynku wytwarzania energii odnawialnej, 
niezależnie od systemów wsparcia 
stosowanych przez państwa członkowskie 
lub od prowadzenia sprzedaży 
bezpośrednio na hurtowym rynku energii 
elektrycznej. Jednocześnie rynek umów 
zakupu odnawialnej energii elektrycznej 
wciąż ogranicza się do niewielkiej liczby 
państw członkowskich i dużych 
przedsiębiorstw – w odniesieniu do 
znacznej części rynku Unii nadal można 
zaobserwować występowanie poważnych 
barier administracyjnych, technicznych 
i finansowych. Wprowadzone w art. 15 
środki sprzyjające upowszechnianiu umów 
zakupu odnawialnej energii elektrycznej 
powinny zatem zostać dodatkowo 
wzmocnione poprzez zbadanie możliwości 
korzystania z gwarancji kredytowych, aby 
ograniczyć ryzyko finansowe związane 
z tymi umowami, biorąc pod uwagę fakt, 
że wspomniane gwarancje – o ile mają 
charakter publiczny – nie powinny 

(9) Rynek umów zakupu odnawialnej 
energii elektrycznej szybko się rozwija 
i zapewnia alternatywną ścieżkę dostępu 
do rynku wytwarzania energii odnawialnej, 
niezależnie od systemów wsparcia 
stosowanych przez państwa członkowskie 
lub od prowadzenia sprzedaży 
bezpośrednio na hurtowym rynku energii 
elektrycznej. Jednocześnie umowy te 
sprawiają, że producent zyskuje pewność 
uzyskania określonego dochodu, a 
odbiorca może skorzystać ze stabilnej ceny 
energii elektrycznej. Rynek umów zakupu 
odnawialnej energii elektrycznej wciąż 
ogranicza się do niewielkiej liczby państw 
członkowskich i dużych przedsiębiorstw – 
w odniesieniu do znacznej części rynku 
Unii nadal można zaobserwować 
występowanie poważnych barier 
administracyjnych, technicznych 
i finansowych. Wprowadzone w art. 15 
środki sprzyjające upowszechnianiu umów 
zakupu odnawialnej energii elektrycznej 
powinny zatem zostać dodatkowo 
wzmocnione poprzez zbadanie możliwości 
korzystania z gwarancji kredytowych, aby 
ograniczyć ryzyko finansowe związane 
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wypierać finansowania prywatnego. z tymi umowami, biorąc pod uwagę fakt, 
że wspomniane gwarancje – o ile mają 
charakter publiczny – nie powinny 
wypierać finansowania prywatnego.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Konieczna jest dalsza 
racjonalizacja, uproszczenie i zwiększenie 
elastyczności procedur administracyjnych 
i wydawania zezwoleń, zwłaszcza w 
przypadku projektów związanych z 
programami polityki spójności, aby 
zmniejszyć obciążenie administracyjne 
zarówno dla projektów dotyczących 
energii ze źródeł odnawialnych, jak i 
powiązanych projektów 
infrastrukturalnych. Państwa 
członkowskie powinny opracować 
minimalny zestaw jasnych i ogólnych 
zasad obowiązujących na szczeblu 
unijnym, aby ułatwić i przyspieszyć 
krajowe procesy transpozycji, ułatwić 
jednolite stosowanie procedur wydawania 
zezwoleń w całej UE oraz ułatwić 
monitorowanie ex-post przez Komisję 
środków przyjętych przez państwa 
członkowskie. Zasady te powinny 
przewidywać zintegrowany lub 
skoordynowany proces dotyczący 
elektrowni wykorzystujących energię ze 
źródeł odnawialnych i infrastruktury sieci 
przesyłowych, które są niezbędne do 
integracji tych elektrowni z systemem 
energetycznym, oraz uproszczone 
procedury wydawania zezwoleń dla 
projektów spełniających jasno określone 
kryteria.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Władze lokalne i regionalne 
odgrywają kluczową rolę w dążeniu 
realizacji unijnych celów w zakresie 
energii i klimatu. Produkcja energii na 
szczeblu lokalnym ma zasadnicze 
znaczenie dla upowszechniania produkcji 
energii odnawialnej, ograniczenia 
zależności od energii zewnętrznej i 
obniżenia wskaźników ubóstwa 
energetycznego.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Budynki posiadają znaczny 
niewykorzystany potencjał, aby skutecznie 
przyczynić się do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w Unii. Obniżanie 
emisyjności systemów ogrzewania 
i chłodzenia w tym sektorze poprzez 
zwiększanie udziału produkcji 
i wykorzystania energii odnawialnej będzie 
konieczne do osiągnięcia ambitnego celu 
polegającego na zapewnieniu neutralności 
klimatycznej Unii wyznaczonego w planie 
w zakresie celów klimatycznych. Na 
przestrzeni ostatniego dziesięciolecia nie 
odnotowano jednak postępów w kwestii 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w sektorze ogrzewania i chłodzenia – 
wzrost zanotowano głównie, jeśli chodzi 
o wykorzystanie biomasy. Bez 
wyznaczenia celów dotyczących 
zwiększania produkcji i wykorzystania 
energii odnawialnej w budynkach 
śledzenie postępów i identyfikowanie 
wąskich gardeł utrudniających 
upowszechnianie odnawialnych źródeł 
energii będzie niemożliwe. Ponadto 
wyznaczenie takich celów będzie 

(11) Budynki posiadają znaczny 
niewykorzystany potencjał, aby skutecznie 
przyczynić się do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych i efektywności 
energetycznej. Obniżanie emisyjności 
systemów ogrzewania i chłodzenia w tym 
sektorze poprzez zwiększanie udziału 
produkcji i wykorzystania energii 
odnawialnej będzie konieczne do 
osiągnięcia ambitnego celu polegającego 
na zapewnieniu neutralności klimatycznej 
Unii wyznaczonego w planie w zakresie 
celów klimatycznych. Na przestrzeni 
ostatniego dziesięciolecia nie odnotowano 
jednak postępów w kwestii wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
ogrzewania i chłodzenia – wzrost 
zanotowano głównie, jeśli chodzi 
o wykorzystanie biomasy. Bez 
wyznaczenia celów dotyczących 
zwiększania produkcji i wykorzystania 
energii odnawialnej w budynkach zgodnie 
z zasadą „efektywność energetyczna 
przede wszystkim” śledzenie postępów 
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stanowiło długoterminowy sygnał dla 
inwestorów, w tym również w okresie 
bezpośrednio po 2030 r. Cele te będą 
uzupełniały obowiązki w zakresie 
efektywności energetycznej 
i charakterystyki energetycznej budynków. 
W związku z tym należy wyznaczyć 
orientacyjne cele dotyczące stosowania 
energii odnawialnej w budynkach, aby 
ukierunkować działania państw 
członkowskich na rzecz wykorzystania 
potencjału związanego ze stosowaniem 
i wytwarzaniem energii odnawialnej 
w budynkach oraz zachęcać państwa 
członkowskie do podejmowania takich 
działań i sprzyjać opracowywaniu 
technologii wytwarzania energii 
odnawialnej i ich integracji z siecią, 
zapewniając jednocześnie inwestorom 
i zaangażowanym organom na szczeblu 
lokalnym odpowiedni poziom pewności.

i identyfikowanie wąskich gardeł 
utrudniających upowszechnianie 
odnawialnych źródeł energii będzie 
niemożliwe. Ponadto wyznaczenie takich 
celów będzie stanowiło długoterminowy 
sygnał dla inwestorów, w tym również 
w okresie bezpośrednio po 2030 r. Cele te 
będą uzupełniały obowiązki w zakresie 
efektywności energetycznej 
i charakterystyki energetycznej budynków. 
W związku z tym należy wyznaczyć 
orientacyjne cele dotyczące stosowania 
energii odnawialnej w budynkach, aby 
ukierunkować działania państw 
członkowskich na rzecz wykorzystania 
potencjału związanego ze stosowaniem 
i wytwarzaniem energii odnawialnej 
w budynkach oraz zachęcać państwa 
członkowskie do podejmowania takich 
działań i sprzyjać opracowywaniu 
technologii wytwarzania energii 
odnawialnej i ich integracji z siecią, 
ułatwiać ich skuteczną integrację 
z systemem energetycznym, zapewniając 
jednocześnie inwestorom 
i zaangażowanym organom na szczeblu 
lokalnym odpowiedni poziom pewności, a 
także przyczyniając się do efektywności 
systemu. Ponadto w określanie celów i 
środków wspierających z zakresu polityki 
państwa członkowskie powinny w pełni 
angażować organy lokalne i regionalne, 
ponieważ produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych często odbywa się na 
szczeblu lokalnym i regionalnym oraz 
zależy od lokalnych i regionalnych MŚP.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niedobór wykwalifikowanych 
pracowników, w szczególności 
instalatorów i projektantów systemów 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 

(12) Niedobór wykwalifikowanych 
pracowników, w szczególności 
instalatorów i projektantów systemów 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
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energię odnawialną, spowalnia proces 
zastępowania systemów ogrzewania 
bazujących na paliwach kopalnych 
systemami bazującymi na energii 
odnawialnej i stanowi poważną przeszkodę 
utrudniającą wdrażanie rozwiązań 
w zakresie odnawialnych źródeł energii 
w budynkach, w przemyśle i w rolnictwie. 
Państwa członkowskie powinny 
współpracować z partnerami społecznymi 
i społecznościami energetycznymi 
działającymi w zakresie energii 
odnawialnej na rzecz skutecznego 
przewidywania umiejętności, które będą 
potrzebne w przyszłości. Należy zapewnić 
dostęp do wystarczającej liczby wysokiej 
jakości programów szkoleń i programów 
certyfikacji, aby zagwarantować 
prawidłową instalację i sprawne działanie 
szerokiego spektrum systemów ogrzewania 
i chłodzenia bazujących na energii 
odnawialnej – programy te należy 
zaprojektować w taki sposób, aby zachęcić 
potencjalnych uczestników do wzięcia 
w nich udziału. Państwa członkowskie 
powinny zastanowić się, jakie działania 
należałoby podjąć, aby przyciągnąć 
przedstawicieli grup, które są obecnie 
niedostatecznie reprezentowane we 
wspomnianych zawodach. Należy 
opublikować wykaz wyszkolonych 
i certyfikowanych instalatorów, aby 
zapewnić zaufanie konsumentów i łatwy 
dostęp do dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb umiejętności 
projektanckich i instalatorskich, 
gwarantując tym samym odpowiednie 
instalowanie i funkcjonowanie systemów 
ogrzewania i chłodzenia bazujących na 
energii odnawialnej.

energię odnawialną, spowalnia proces 
zastępowania systemów ogrzewania 
bazujących na paliwach kopalnych 
systemami bazującymi na energii 
odnawialnej, w tym systemami 
wykorzystującymi energię słoneczną 
termiczną, systemami fotowoltaicznymi, 
płytkimi systemami geotermalnymi oraz 
pompami ciepła i systemami 
magazynowania energii, i stanowi 
poważną przeszkodę utrudniającą 
wdrażanie rozwiązań w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w budynkach, 
w przemyśle i w rolnictwie. Podnoszeniem 
kwalifikacji poprzez programy 
szkoleniowe dla instalatorów i 
projektantów w zakresie technologii 
ogrzewania i chłodzenia opartych na 
energii ze źródeł odnawialnych i 
technologii magazynowania energii 
należy zarządzać na poziomie lokalnym i 
regionalnym. Państwa członkowskie 
powinny współpracować 
z przedsiębiorstwami, organami 
regionalnymi, organami oświatowymi, 
partnerami społecznymi i społecznościami 
energetycznymi działającymi w zakresie 
energii odnawialnej na rzecz skutecznego 
przewidywania umiejętności, które będą 
potrzebne w przyszłości. Należy zapewnić 
dostęp do wystarczającej liczby wysokiej 
jakości programów szkoleń i programów 
certyfikacji, aby zagwarantować 
prawidłową instalację i sprawne działanie 
szerokiego spektrum systemów ogrzewania 
i chłodzenia bazujących na energii 
odnawialnej – programy te należy 
zaprojektować w taki sposób, aby zachęcić 
potencjalnych uczestników do wzięcia 
w nich udziału. Należy zachować kursy 
szkoleniowe i kwalifikacje już nabyte 
przez operatorów zgodnie z wcześniejszym 
prawodawstwem. Państwa członkowskie 
oraz organy lokalne i regionalne powinny 
zastanowić się, jakie działania należałoby 
podjąć, także przy wykorzystaniu zasobów 
przeznaczonych na Europejski Fundusz 
Społeczny Plus (EFS+), aby przyciągnąć 
przedstawicieli grup, które są obecnie 
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niedostatecznie reprezentowane we 
wspomnianych zawodach, oraz w jaki 
sposób zachęcać do zdobywania i 
pogłębiania umiejętności, w szczególności 
z myślą o stabilnych i lokalnych miejscach 
pracy wysokiej jakości w społecznościach 
wiejskich.Należy opublikować i szeroko 
rozpowszechnić wykaz wyszkolonych 
i certyfikowanych instalatorów, aby 
zapewnić zaufanie konsumentów i łatwy 
dostęp do dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb umiejętności 
projektanckich i instalatorskich, 
gwarantując tym samym odpowiednie 
instalowanie i funkcjonowanie systemów 
ogrzewania i chłodzenia bazujących na 
energii odnawialnej.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Przejście na bardziej zintegrowany 
system energetyczny, który wspiera czystą 
energię i gospodarkę neutralną dla 
klimatu, powinno zapewnić nowe 
możliwości szkolenia zawodowego i 
zapobiegać utracie miejsc pracy.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy zintensyfikować działania 
w obszarze rozbudowy infrastruktury na 
potrzeby sieci ciepłowniczych 
i chłodniczych i ukierunkować je na 
szersze spektrum odnawialnych źródeł 
energii cieplnej i chłodniczej w wydajny 
i elastyczny sposób, aby przyczynić się do 
upowszechniania energii odnawialnej 

(14) Należy zintensyfikować działania 
w obszarze rozbudowy infrastruktury na 
potrzeby sieci ciepłowniczych 
i chłodniczych i ukierunkować je na 
szersze spektrum odnawialnych źródeł 
energii cieplnej i chłodniczej w wydajny 
i elastyczny sposób, aby przyczynić się do 
upowszechniania energii odnawialnej 
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i pogłębić integrację systemu 
energetycznego. W związku z tym należy 
zaktualizować wykaz odnawialnych źródeł 
energii, które sieci ciepłownicze 
i chłodnicze powinny w coraz większym 
stopniu wykorzystywać, oraz ustanowić 
wymóg uwzględniania procesu 
magazynowania energii cieplnej jako 
źródła elastyczności, większej 
efektywności energetycznej 
i oszczędniejszego działania.

i pogłębić integrację systemu 
energetycznego. W związku z tym 
niezbędne jest, aby państwa członkowskie 
wspierały renowację dotychczasowych i 
rozwój nowych, wysoce wydajnych 
odnawialnych sieci ciepłowniczych i 
chłodniczych czwartej i piątej generacji 
zasilanych wyłącznie energią ze źródeł 
odnawialnych i niemożliwym do 
uniknięcia ciepłem lub chłodem 
odpadowym, oraz zaktualizowały wykaz 
odnawialnych źródeł energii, które sieci 
ciepłownicze i chłodnicze powinny 
w coraz większym stopniu wykorzystywać, 
a także ustanowiły wymóg uwzględniania 
procesu magazynowania energii cieplnej 
jako źródła elastyczności, większej 
efektywności energetycznej 
i oszczędniejszego działania.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Rozproszone magazyny energii, 
takie jak baterie do użytku domowego 
i akumulatory pojazdów elektrycznych, 
mają potencjał oferowania znaczącej 
elastyczności i usług bilansujących na 
rzecz sieci poprzez koncentrację. W celu 
ułatwienia rozwoju takich usług przepisy 
regulacyjne dotyczące łączenia 
i funkcjonowania magazynów energii, 
takie jak taryfy, okresy gotowości oddania 
energii i specyfikacje połączeń, powinny 
być zaprojektowane w sposób 
niezaburzający potencjału wszystkich 
magazynów energii, w tym magazynów 
małych i mobilnych, aby zapewnić 
systemowi elastyczność i usługi 
bilansujące i przyczynić się do dalszego 
rozpowszechnienia odnawialnej energii 
elektrycznej w porównaniu z większymi, 
stacjonarnymi magazynami energii.

(19) Zdecentralizowane zasoby 
energetyczne, jak na przykład rozproszone 
wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych, odpowiedź odbioru, 
inteligentne urządzenia grzewcze i 
chłodzące, zbiorniki ciepłej wody, 
magazynowanie energii cieplnej, 
rozproszone magazyny energii, takie jak 
baterie do użytku domowego i akumulatory 
pojazdów elektrycznych, inteligentne 
systemy ogrzewania i chłodzenia oraz inne 
inteligentne urządzenia mają potencjał 
oferowania znaczącej elastyczności i usług 
bilansujących na rzecz sieci poprzez 
koncentrację. W celu ułatwienia rozwoju 
takich urządzeń i odpowiednich usług 
przepisy regulacyjne dotyczące łączenia 
i funkcjonowania rozproszonych aktywów 
związanych z produkcją energii i jej 
magazynowaniem, takie jak taryfy, okresy 
gotowości oddania energii i specyfikacje 



AD\1257770PL.docx 37/92 PE703.013v02-00

PL

połączeń, powinny być zaprojektowane 
w sposób niezaburzający potencjału 
wszystkich magazynów energii, w tym 
magazynów małych i mobilnych, aby 
zapewnić systemowi elastyczność i usługi 
bilansujące i przyczynić się do dalszego 
rozpowszechnienia odnawialnej energii 
elektrycznej w porównaniu z większymi, 
stacjonarnymi magazynami energii. 
Państwa członkowskie powinny też 
zapewnić równe warunki działania 
mniejszym podmiotom rynkowym, 
w szczególności społecznościom 
energetycznym działającym w zakresie 
energii odnawialnej, by umożliwić im 
udział w rynku bez nadmiernych obciążeń 
administracyjnych czy regulacyjnych.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zwiększenie poziomu ambicji 
w sektorze ogrzewania i chłodzenia ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
ogólnego celu dotyczącego energii 
odnawialnej, biorąc pod uwagę, że 
ogrzewanie i chłodzenie odpowiada za 
około połowę unijnego zużycia energii, 
obejmując szeroki zakres zastosowań 
końcowych i technologii w budynkach, 
przemyśle i systemach ciepłowniczych lub 
chłodniczych. Aby przyspieszyć wzrost 
udziału odnawialnych źródeł energii 
w ogrzewaniu i chłodzeniu, należy ustalić 
jako wiążące minimum dla wszystkich 
państw członkowskich roczny wzrost o 1,1 
punktu procentowego na poziomie państwa 
członkowskiego. W przypadku państw 
członkowskich, w których udział 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
ogrzewania i chłodzenia już stanowi 
powyżej 50 %, powinna być zachowana 
możliwość stosowania tylko połowy 
wiążącego rocznego wskaźnika wzrostu, 

(23) Zwiększenie poziomu ambicji 
w sektorze ogrzewania i chłodzenia ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
ogólnego celu dotyczącego energii 
odnawialnej, biorąc pod uwagę, że 
ogrzewanie i chłodzenie odpowiada za 
około połowę unijnego zużycia energii, 
obejmując szeroki zakres zastosowań 
końcowych i technologii w budynkach, 
przemyśle i systemach ciepłowniczych lub 
chłodniczych. Aby przyspieszyć wzrost 
udziału odnawialnych źródeł energii 
w ogrzewaniu i chłodzeniu, należy ustalić 
jako wiążące minimum dla wszystkich 
państw członkowskich roczny wzrost o 1,1 
punktu procentowego na poziomie państwa 
członkowskiego. W przypadku państw 
członkowskich, w których udział 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
ogrzewania i chłodzenia już stanowi 
powyżej 50 %, powinna być zachowana 
możliwość stosowania tylko połowy 
wiążącego rocznego wskaźnika wzrostu, 
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a państwa członkowskie, w których udział 
ten wynosi co najmniej 60 %, mogą 
uznawać taki udział jako zgodny ze 
średnim rocznym wskaźnikiem wzrostu 
określonym w art. 23 ust. 2 lit. b) i c). 
Ponadto należy określić dodatkowe 
zobowiązania dla poszczególnych państw 
członkowskich zapewniające redystrybucję 
wśród państw członkowskich dodatkowych 
starań na rzecz osiągnięcia pożądanego 
poziomu odnawialnych źródeł energii 
w 2030 r. na podstawie PKB 
i opłacalności. Należy również włączyć do 
dyrektywy (UE) 2018/2001 dłuższy wykaz 
różnych środków ułatwiających 
zwiększanie udziału odnawialnych źródeł 
energii w ogrzewaniu i chłodzeniu. 
Państwa członkowskie mogą wdrażać 
jeden środek z tego wykazu lub większą 
ich liczbę.

a państwa członkowskie, w których udział 
ten wynosi co najmniej 60 %, mogą 
uznawać taki udział jako zgodny ze 
średnim rocznym wskaźnikiem wzrostu 
określonym w art. 23 ust. 2 lit. b) i c). 
Ponadto należy określić dodatkowe 
zobowiązania dla poszczególnych państw 
członkowskich zapewniające redystrybucję 
wśród państw członkowskich dodatkowych 
starań na rzecz osiągnięcia pożądanego 
poziomu odnawialnych źródeł energii 
w 2030 r. na podstawie PKB 
i opłacalności, a państwa członkowskie 
przy udziale organów lokalnych i 
regionalnych powinny dokonać oceny 
swojego potencjału energii ze źródeł 
odnawialnych w sektorze ogrzewania 
i chłodzenia oraz wykorzystania 
niemożliwego do uniknięcia ciepła i 
chłodu odpadowego przy pełnym 
poszanowaniu zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”. Należy 
również włączyć do dyrektywy (UE) 
2018/2001 dłuższy wykaz różnych 
środków ułatwiających zwiększanie 
udziału odnawialnych źródeł energii 
w ogrzewaniu i chłodzeniu. Państwa 
członkowskie mogą wdrażać jeden środek 
z tego wykazu lub większą ich liczbę. 
Przyjmując i wdrażając takie środki, 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
ich dostępność dla wszystkich 
konsumentów, w szczególności z 
gospodarstw domowych o niskich 
dochodach lub znajdujących się w trudnej 
sytuacji, oraz powinny wymagać, by 
znaczną część środków wdrażano przede 
wszystkim w gospodarstwach domowych o 
niskich dochodach zagrożonych 
ubóstwem energetycznym oraz w 
mieszkaniach socjalnych.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wykorzystanie paliw odnawialnych 
i odnawialnej energii elektrycznej 
w sektorze transportu mogą przyczynić się 
do obniżenia emisyjności unijnego sektora 
transportu w sposób racjonalny pod 
względem kosztów oraz zwiększyć m.in. 
dywersyfikację źródeł energii w tym 
sektorze przy jednoczesnym wspieraniu 
innowacji, wzrostu i zatrudnienia 
w gospodarce Unii i zmniejszeniu 
uzależnienia od importu energii. Mając na 
względzie osiągnięcie określonego przez 
Unię podwyższonego celu dotyczącego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
należy zwiększyć poziom energii 
odnawialnej dostarczanej wszystkim 
rodzajom transportu w Unii. Wyrażenie 
celu w dziedzinie transportu jako celu 
dotyczącego redukcji intensywności emisji 
gazów cieplarnianych pobudziłoby 
zwiększenie stosowania w sektorze 
transportu paliw najbardziej racjonalnych 
pod względem kosztów i zapewniających 
lepsze wyniki w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. Ponadto cel 
dotyczący redukcji intensywności emisji 
gazów cieplarnianych pobudziłby 
innowacje i ustaliłby jasny poziom 
referencyjny umożliwiający porównanie 
między sobą rodzajów paliwa 
i odnawialnej energii elektrycznej 
w zależności od intensywności emisji przez 
nie gazów cieplarnianych. Oprócz tego 
podwyższenie celu dotyczącego 
zaawansowanych biopaliw i biogazu 
w oparciu o energię oraz wprowadzenie 
celu dotyczącego paliw odnawialnych 
pochodzenia niebiologicznego 
zapewniłoby większe wykorzystanie paliw 
odnawialnych o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko w tych 
rodzajach transportu, które trudno 
zelektryfikować. Osiągnięcie tych celów 
należy zapewnić, nakładając obowiązki na 
dostawców paliw oraz wdrażając inne 
środki, o których mowa w [rozporządzeniu 
(UE) 2021/XXX w sprawie wykorzystania 

(29) Wykorzystanie paliw odnawialnych 
i odnawialnej energii elektrycznej 
w sektorze transportu mogą przyczynić się 
do obniżenia emisyjności unijnego sektora 
transportu w sposób racjonalny pod 
względem kosztów oraz zwiększyć m.in. 
dywersyfikację źródeł energii w tym 
sektorze przy jednoczesnym wspieraniu 
innowacji, wzrostu i zatrudnienia 
w gospodarce Unii i zmniejszeniu 
uzależnienia od importu energii. Mając na 
względzie osiągnięcie określonego przez 
Unię podwyższonego celu dotyczącego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
należy zwiększyć poziom energii 
odnawialnej dostarczanej wszystkim 
rodzajom transportu w Unii. Wyrażenie 
celu w dziedzinie transportu jako celu 
dotyczącego redukcji intensywności emisji 
gazów cieplarnianych pobudziłoby 
zwiększenie stosowania w sektorze 
transportu paliw najbardziej racjonalnych 
pod względem kosztów i zapewniających 
lepsze wyniki w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. Ponadto cel 
dotyczący redukcji intensywności emisji 
gazów cieplarnianych pobudziłby 
innowacje i ustaliłby jasny poziom 
referencyjny umożliwiający porównanie 
między sobą rodzajów paliwa 
i odnawialnej energii elektrycznej 
w zależności od intensywności emisji przez 
nie gazów cieplarnianych. Aby jednak 
zapewnić osiągnięcie celu dotyczącego 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość dokonania tego 
za pomocą środków ukierunkowanych na 
wielkość, wartość energetyczną lub emisje 
gazów cieplarnianych pod warunkiem 
wykazania, że ograniczono intensywność 
emisji gazów cieplarnianych i osiągnięto 
minimalne pułapy. Oprócz tego 
podwyższenie celu dotyczącego 
zaawansowanych biopaliw i biogazu 
w oparciu o energię oraz wprowadzenie 
celu dotyczącego paliw odnawialnych 
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paliw odnawialnych i niskoemisyjnych 
w transporcie morskim – inicjatywie 
FuelEU Maritime oraz rozporządzeniu 
(UE) 2021/XXX w sprawie zapewnienia 
równych warunków działania w obszarze 
zrównoważonego transportu lotniczego]. 
Specyficzne obowiązki dotyczące 
dostawców paliwa lotniczego powinny być 
nakładane tylko na podstawie 
[rozporządzenia (UE) 2021/XXX 
w sprawie zapewnienia równych 
warunków działania w obszarze 
zrównoważonego transportu lotniczego].

pochodzenia niebiologicznego 
zapewniłoby większe wykorzystanie paliw 
odnawialnych o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko w tych 
rodzajach transportu, które trudno 
zelektryfikować. Osiągnięcie tych celów 
należy zapewnić, nakładając obowiązki na 
dostawców paliw oraz wdrażając inne 
środki, o których mowa w [rozporządzeniu 
(UE) 2021/XXX w sprawie wykorzystania 
paliw odnawialnych i niskoemisyjnych 
w transporcie morskim – inicjatywie 
FuelEU Maritime oraz rozporządzeniu 
(UE) 2021/XXX w sprawie zapewnienia 
równych warunków działania w obszarze 
zrównoważonego transportu lotniczego]. 
Specyficzne obowiązki dotyczące 
dostawców paliwa lotniczego powinny być 
nakładane tylko na podstawie 
[rozporządzenia (UE) 2021/XXX 
w sprawie zapewnienia równych 
warunków działania w obszarze 
zrównoważonego transportu lotniczego].

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Elektromobilność odegra 
zasadniczą rolę w obniżaniu emisyjności 
sektora transportu. W celu promowania 
dalszego rozwoju elektromobilności 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
mechanizm przydzielania jednostek 
uprawnień do emisji umożliwiający 
operatorom ogólnodostępnych punktów 
ładowania przyczynienie się, poprzez 
dostawy odnawialnej energii elektrycznej, 
do wypełnienia obowiązku nałożonego 
przez państwa członkowskie na dostawców 
paliwa. Obok wspierania wykorzystywania 
energii elektrycznej w transporcie za 
pośrednictwem takiego mechanizmu ważne 
jest, aby państwa członkowskie nadal 
wyznaczały ambitny poziom obniżania 

(30) Elektromobilność odegra 
zasadniczą rolę w obniżaniu emisyjności 
sektora transportu. W celu promowania 
dalszego rozwoju elektromobilności 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
mechanizm przydzielania jednostek 
uprawnień do emisji umożliwiający 
operatorom ogólnodostępnych, a także 
prywatnych punktów ładowania 
przyczynienie się, poprzez dostawy 
odnawialnej energii elektrycznej, do 
wypełnienia obowiązku nałożonego przez 
państwa członkowskie na dostawców 
paliwa. Obok wspierania wykorzystywania 
energii elektrycznej w transporcie za 
pośrednictwem takiego mechanizmu ważne 
jest, aby państwa członkowskie nadal 
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emisyjności koszyka ciekłych paliw 
używanego w transporcie.

wyznaczały ambitny poziom obniżania 
emisyjności koszyka ciekłych paliw, 
głównie w sektorach transportu, w 
których trudno jest obniżyć emisyjność, 
takich jak sektor morski i lotniczy.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Polityka Unii w zakresie energii 
odnawialnej ma na celu przyczynienie się 
do osiągnięcia celów Unii Europejskiej 
dotyczących łagodzenia zmiany klimatu 
w odniesieniu do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. W dążeniu do tego celu 
kluczowe jest również przyczynienie się do 
osiągnięcia szerszych celów 
środowiskowych, a w szczególności 
zapobieganie utracie różnorodności 
biologicznej, na którą wywiera 
niekorzystny wpływ pośrednia zmiana 
użytkowania gruntów związana 
z produkcją określonych biopaliw, 
biopłynów i paliw z biomasy. Osiągnięcie 
tych celów klimatycznych 
i środowiskowych od dawna stanowi 
przedmiot głębokiej międzypokoleniowej 
troski ze strony obywateli Unii 
i prawodawcy Unii. W rezultacie zmiany 
w sposobie obliczania celu w dziedzinie 
transportu nie powinny mieć wpływu na 
ustalone limity dotyczące sposobu 
uwzględniania w tym celu z jednej strony 
niektórych paliw produkowanych z roślin 
spożywczych i pastewnych, a z drugiej 
paliw o wysokim ryzyku spowodowania 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów. 
Ponadto, aby nie tworzyć zachęt do 
stosowania biopaliw i biogazu 
produkowanych z roślin spożywczych 
i pastewnych w transporcie, państwa 
członkowskie powinny nadal mieć 
możliwość wyboru, czy wliczać je do celu 
w dziedzinie transportu. Jeżeli nie będą 

(31) Polityka Unii w zakresie energii 
odnawialnej ma na celu przyczynienie się 
do osiągnięcia celów Unii Europejskiej 
dotyczących łagodzenia zmiany klimatu 
w odniesieniu do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. W dążeniu do tego celu 
kluczowe jest również przyczynienie się do 
osiągnięcia szerszych celów 
środowiskowych, a w szczególności 
zapobieganie utracie różnorodności 
biologicznej, na którą wywiera 
niekorzystny wpływ pośrednia zmiana 
użytkowania gruntów związana 
z produkcją określonych biopaliw, 
biopłynów i paliw z biomasy o wysokim 
ryzyku spowodowania pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów. Osiągnięcie tych 
celów klimatycznych i środowiskowych od 
dawna stanowi przedmiot głębokiej 
międzypokoleniowej troski ze strony 
obywateli Unii i prawodawcy Unii. 
Zrównoważone biopaliwa, biopłyny i 
paliwa z biomasy, które są jednocześnie 
źródłem wartościowego białka 
przeznaczonego do spożycia przez 
zwierzęta i ludzi oraz nie powodują 
wylesiania, powinny być podstawowym 
elementem dekarbonizacji transportu, w 
rozsądnych granicach zapobiegających 
niepożądanemu negatywnemu wpływowi 
na dostępność żywności i zasobów 
paszowych. Państwa członkowskie 
powinny mieć zapewnione równe szanse w 
stosowaniu tych zrównoważonych 
biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, aby 
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ich wliczały, mogą odpowiednio 
zmniejszyć cel dotyczący redukcji 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych, zakładając, że biopaliwa 
wytwarzane z roślin spożywczych 
i pastewnych przyczyniają się do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o 50 %, co odpowiada określonym 
w załączniku do niniejszej dyrektywy 
typowym wartościom ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w przypadku 
najbardziej odpowiednich ścieżek 
produkcji biopaliw z roślin spożywczych 
i pastewnych, jak również minimalnemu 
progowi ograniczenia emisji mającemu 
zastosowanie do większości instalacji 
produkujących takie biopaliwa.

w większym stopniu ograniczyć emisje w 
ramach wspólnego limitu.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Aby zapewnić wyższą skuteczność 
środowiskową unijnych kryteriów 
zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu 
do stałych paliw z biomasy w instalacjach 
wytwarzających energię cieplną, 
elektryczną i chłodniczą, należy obniżyć 
minimalny próg stosowania takich 
kryteriów z obecnych 20 MW do 5 MW.

(35) Aby zapewnić wyższą skuteczność 
środowiskową unijnych kryteriów 
zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu 
do stałych paliw z biomasy w instalacjach 
wytwarzających energię cieplną, 
elektryczną i chłodniczą, należy obniżyć 
minimalny próg stosowania takich 
kryteriów z obecnych 20 MW do 10 MW 
od 2027 r.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Dyrektywa (UE) 2018/2001 
wzmocniła ramy zrównoważonego 
rozwoju w zakresie bioenergii 
i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

(36) Dyrektywa (UE) 2018/2001 
wzmocniła ramy zrównoważonego 
rozwoju w zakresie bioenergii 
i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
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poprzez ustanowienie kryteriów dla 
wszystkich sektorów będących odbiorcą 
końcowym. Określono w niej przepisy 
szczegółowe dotyczące biopaliw, 
biopłynów i paliw z biomasy 
produkowanych z biomasy leśnej, 
wymagające zapewnienia 
zrównoważonego charakteru czynności 
związanych z pozyskiwaniem biomasy 
oraz rozliczania emisji spowodowanych 
zmianą sposobu użytkowania gruntów. 
Aby zapewnić lepszą ochronę szczególnie 
różnorodnych biologicznie i bogatych 
w węgiel siedlisk, takich jak lasy 
pierwotne, lasy o dużej różnorodności 
biologicznej, użytki zielone i torfowiska, 
należy wprowadzić wyłączenia 
i ograniczenia dotyczące pozyskiwania 
biomasy leśnej z tych obszarów, zgodnie 
z podejściem stosowanym w odniesieniu 
do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 
rolniczej. Ponadto kryteria dotyczące 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
powinny mieć również zastosowanie do 
istniejących instalacji opartych na 
biomasie w celu zapewnienia, aby 
produkcja bioenergii we wszystkich takich 
instalacjach prowadziła do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu 
z energią wytwarzaną z paliw kopalnych.

poprzez ustanowienie kryteriów dla 
wszystkich sektorów będących odbiorcą 
końcowym. Określono w niej przepisy 
szczegółowe dotyczące biopaliw, 
biopłynów i paliw z biomasy 
produkowanych z biomasy leśnej, 
wymagające zapewnienia 
zrównoważonego charakteru czynności 
związanych z pozyskiwaniem biomasy 
oraz rozliczania emisji spowodowanych 
zmianą sposobu użytkowania gruntów. 
Aby zapewnić lepszą ochronę szczególnie 
różnorodnych biologicznie i bogatych 
w węgiel siedlisk, takich jak lasy 
pierwotne, lasy o dużej różnorodności 
biologicznej, użytki zielone i torfowiska, 
należy wprowadzić wyłączenia 
i ograniczenia dotyczące pozyskiwania 
biomasy leśnej z tych obszarów, 
w przypadku gdy biomasa jest 
pozyskiwana z krajów, które nie spełniają 
kryteriów pozyskiwania na szczeblu 
krajowym lub niższym, lub nie posiadają 
systemów zarządzania w obszarze 
pozyskiwania leśnego, zgodnie 
z podejściem stosowanym w odniesieniu 
do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 
rolniczej.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne producentów paliw 
odnawialnych i pochodzących z recyklingu 
paliw węglowych oraz obciążenie państw 
członkowskich, w przypadku gdy Komisja 
w drodze aktu wykonawczego uznała 
dobrowolne lub krajowe systemy za 
systemy dostarczające dowodów lub 
dokładnych danych dotyczących zgodności 
z kryteriami zrównoważonego rozwoju 

(37) Aby zmniejszyć obciążenie 
administracyjne producentów paliw 
odnawialnych i pochodzących z recyklingu 
paliw węglowych oraz obciążenie państw 
członkowskich, w przypadku gdy Komisja 
w drodze aktu wykonawczego uznała 
dobrowolne lub krajowe systemy za 
systemy dostarczające dowodów lub 
dokładnych danych dotyczących zgodności 
z kryteriami zrównoważonego rozwoju 
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i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, a także z innymi 
wymogami określonymi w niniejszej 
dyrektywie, państwa członkowskie 
powinny przyjąć wyniki certyfikacji 
przeprowadzonej w ramach takich 
systemów w zakresie uznanym przez 
Komisję. Aby zmniejszyć obciążenie 
małych instalacji, państwa członkowskie 
powinny ustanowić uproszczony 
mechanizm weryfikacji dla instalacji 
o mocy od 5 do 10 MW.

i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, a także z innymi 
wymogami określonymi w niniejszej 
dyrektywie, państwa członkowskie 
powinny przyjąć wyniki certyfikacji 
przeprowadzonej w ramach takich 
systemów w zakresie uznanym przez 
Komisję. Aby zmniejszyć obciążenie 
małych instalacji, państwa członkowskie 
powinny ustanowić od 1 stycznia 2027 r. 
uproszczony mechanizm weryfikacji dla 
instalacji o mocy od 10 do 20 MW.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36) „paliwa odnawialne pochodzenia 
niebiologicznego” oznaczają paliwa ciekłe 
i gazowe, których wartość energetyczna 
pochodzi ze źródeł odnawialnych innych 
niż biomasa;

36) „paliwa odnawialne pochodzenia 
niebiologicznego” oznaczają paliwa ciekłe 
i gazowe, których wartość energetyczna 
pochodzi ze źródeł odnawialnych;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c – punkt 14 o a (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14oa)  „strategiczne obiekty 
transformacji energetycznej” oznaczają 
wszystkie urządzenia przesyłowe energii 
niezbędne do przyłączenia i integracji 
odnawialnych źródeł energii;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c – punkt 14 o b (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14ob) „efektywność energetyczna przede 
wszystkim” oznacza „efektywność 
energetyczną przede wszystkim” w 
rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 
(UE) 2018/1999;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c – punkt 14 o c (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14oc) „wspólny projekt” oznacza każde 
wspólne pod względem prawnym, 
technicznym lub finansowym 
przedsięwzięcie regionów, miast lub 
państw członkowskich dotyczące 
produkcji energii odnawialnej, które nie 
byłoby możliwe bez tej współpracy;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c – punkt 14 o d (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14od) „bateria społecznościowa” oznacza 
samodzielną baterię wielokrotnego 
ładowania o pojemności znamionowej 
ponad 50 kWh, którą można zainstalować 
i użytkować w obiektach mieszkalnych, 
handlowych lub przemysłowych i która 
należy do różnych udziałowców lub 
członków społeczności energetycznej 
działającej w zakresie energii 



PE703.013v02-00 46/92 AD\1257770PL.docx

PL

odnawialnej, wspólnie działających 
prosumentów energii odnawialnej lub 
przedsiębiorstwa społecznego działającego 
w zakresie energii odnawialnej;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c – punkt 18 b a (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 18 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18ba) „paliwa niskoemisyjne” oznaczają 
paliwa ciekłe i gazowe produkowane z 
surowców nieodnawialnych;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c – punkt 22 a (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 22aa) „biomasa leśna” oznacza biomasę 
pochodzącą z produkcji leśnej, a także 
pozostałości z przemysłu leśnego, przy 
czym podczas transpozycji niniejszej 
dyrektywy do prawa krajowego państwa 
członkowskie mogą uznać biomasę za 
obciążoną ryzykiem biomasę pierwotną, 
jeżeli jej wykorzystanie jako źródła energii 
może poważnie zagrozić regionalnym 
praktykom zrównoważonej gospodarki 
leśnej;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c – punkt 22 a b (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
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Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22ab) „biomasa rolnicza” oznacza 
pozostałości i odpady powstałe w wyniku 
działalności rolniczej oraz produkcji, 
obsługi i przetwarzania produktów 
rolnych, odpadów zwierzęcych i odpadów 
z przetwórstwa spożywczego;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 16 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) a) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„16) »społeczność energetyczna działająca 
w zakresie energii odnawialnej« oznacza 
osobę prawną,
a) która zgodnie z obowiązującym 
prawem krajowym opiera się na otwartym 
i dobrowolnym udziale, jest niezależna i 
pozostaje pod rzeczywistą kontrolą 
udziałowców lub członków znajdujących 
się w pobliżu przedsięwzięć w zakresie 
energii odnawialnej należących do tej 
osoby prawnej i przez nią realizowanych;
b) której udziałowcy lub członkowie 
to osoby fizyczne, MŚP lub organy lokalne 
i regionalne, w tym gminne;
c) której głównym celem jest nie tyle 
zysk finansowy, co korzyści środowiskowe, 
ekonomiczne czy społeczne dla 
udziałowców i członków społeczności lub 
okolicznych obszarów, gdzie ona działa;”

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
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Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspólnie 
zapewniają, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych w Unii w końcowym 
zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co 
najmniej 40 %.

1. Państwa członkowskie wspólnie 
zapewniają, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych w Unii w końcowym 
zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co 
najmniej 45 %. W określanie celów i 
środków wspierających z zakresu polityki 
państwa członkowskie powinny w pełni 
angażować organy lokalne i regionalne, 
ponieważ produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych często odbywa się na 
szczeblu lokalnym i regionalnym oraz 
zależy od lokalnych i regionalnych MŚP.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie 
wprowadzają środki służące zapewnieniu, 
aby produkcja energii z biomasy 
przebiegała w sposób minimalizujący 
wystąpienie nadmiernych zakłóceń na 
rynku surowca do produkcji biomasy oraz 
szkodliwy wpływ na różnorodność 
biologiczną. W tym celu uwzględniają 
hierarchię postępowania z odpadami 
określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE 
oraz zasadę wykorzystania kaskadowego, 
o której mowa w akapicie trzecim.

3. Państwa członkowskie 
wprowadzają do swojego systemu 
wsparcia środki służące zapewnieniu, aby 
produkcja energii z biomasy przebiegała 
w sposób minimalizujący wystąpienie 
nadmiernych zakłóceń na rynku surowca 
do produkcji biomasy oraz szkodliwy 
wpływ na różnorodność biologiczną i 
klimat. W tym celu stosują (jak 
stwierdzono w dyrektywie, a nie 
„wdrażają”) hierarchię postępowania 
z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 
2008/98/WE oraz wytyczne dotyczące 
wykorzystania kaskadowego, o których 
mowa w akapicie trzecim.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
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Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wykorzystywania kłód tartacznych, 
kłód skrawanych, pniaków i korzeni do 
produkcji energii;

skreśla się

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) praktyk, które nie są zgodne 
z aktem delegowanym, o którym mowa 
w akapicie trzecim;

skreśla się

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) od dnia 31 grudnia 2026 r. i bez 
uszczerbku dla zobowiązań określonych 
w akapicie pierwszym państwa 
członkowskie nie udzielają wsparcia na 
rzecz produkcji energii elektrycznej 
z biomasy leśnej w instalacjach stricte 
elektrycznych, chyba że taka energia 
elektryczna spełnia co najmniej jeden 
z następujących warunków:

b) od dnia 31 grudnia 2026 r. i bez 
uszczerbku dla zobowiązań określonych 
w akapicie pierwszym państwa 
członkowskie nie zapewniają żadnego 
nowego systemu wsparcia na rzecz 
produkcji energii elektrycznej z biomasy 
leśnej w instalacjach stricte elektrycznych, 
chyba że taka energia elektryczna spełnia 
co najmniej jeden z następujących 
warunków:

Poprawka 70
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b – podpunkt ii
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jest produkowana z zastosowaniem 
wychwytywania i składowania CO2 
z biomasy i spełnia wymogi określone 
w art. 29 ust. 11 akapit drugi.

(ii) jest produkowana w obiekcie, który 
przeprowadził ocenę potwierdzającą jego 
gotowość do stosowania wychwytywania 
i składowania CO2 z biomasy i spełnia 
wymogi określone w art. 29 ust. 11 akapit 
drugi.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b – podpunkt ii a (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) kogeneracja jest albo technicznie 
niewykonalna, albo nierentowna

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b – podpunkt ii b (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iib) zaprzestanie wsparcia 
przesądziłoby o zastąpieniu instalacji 
instalacją opartą na paliwach kopalnych

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b – podpunkt ii c (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iic) jest produkowana w obiekcie, który 
jest częścią systemu wsparcia mającego na 
celu usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa 
dostaw lub zapewnienie stabilności sieci i 
spełnia odpowiednie wymogi określone w 
art. 29 ust. 11

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b – podpunkt ii d (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iid) jest produkowana na obszarze, na 
którym nie ma komercyjnego 
zapotrzebowania na ciepło.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż rok od [wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy zmieniającej] 
Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 35 w sprawie sposobu 
stosowania zasady wykorzystania 
kaskadowego w odniesieniu do biomasy, 
w szczególności w sprawie sposobu 
zminimalizowania wykorzystania wysokiej 
jakości drewna okrągłego do produkcji 
energii, z naciskiem na systemy wsparcia 
i z należytym uwzględnieniem specyfiki 
krajowej.

skreśla się

Poprawka 76
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2026 r. Komisja przedstawia 
sprawozdanie na temat wpływu 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie systemów wsparcia na rzecz 
biomasy w tym na różnorodność 
biologiczną i ewentualne zakłócenia na 
rynku, oraz oceni możliwość 
wprowadzenia dalszych ograniczeń w 
odniesieniu do systemów wsparcia na 
rzecz biomasy leśnej.;

Do 2026 r. Komisja przedstawia 
sprawozdanie na temat wpływu 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie systemów wsparcia na rzecz 
biomasy, w tym na różnorodność 
biologiczną i ewentualne zakłócenia na 
rynku, maksymalnego wykorzystania 
bioenergii do produkcji energii 
elektrycznej zgodnie z zaleceniami 
Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
przedstawionymi w dziesięciopunktowym 
planie redukcji o jedną trzecią zależności 
UE od dostaw gazu z Rosji przy 
jednoczesnym wspieraniu Europejskiego 
Zielonego Ładu oraz zwiększenia 
produkcji biometanu ze zrównoważonych 
źródeł biomasy, w szczególności biomasy 
rolniczej, zgodnie z zaleceniami Komisji 
Europejskiej z komunikatu 
„REPowerEU: Wspólne europejskie 
działania w kierunku bezpiecznej i 
zrównoważonej energii po przystępnej 
cenie”.;

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 3 – ustęp 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie ustanawiają 
ramy, które mogą obejmować systemy 
wsparcia i ułatwienia upowszechniania 
umów zakupu odnawialnej energii 
elektrycznej, umożliwiające wprowadzanie 
odnawialnej energii elektrycznej do 
poziomu zgodnego z wkładem krajowym 
państwa członkowskiego, o którym to 

4a. Państwa członkowskie ustanawiają 
ramy, które mogą obejmować systemy 
wsparcia i ułatwienia upowszechniania 
umów zakupu odnawialnej energii 
elektrycznej, umożliwiające wprowadzanie 
odnawialnej energii elektrycznej do 
poziomu zgodnego z wkładem krajowym 
państwa członkowskiego, o którym to 



AD\1257770PL.docx 53/92 PE703.013v02-00

PL

wkładzie mowa w ust. 2, oraz w tempie 
zgodnym z orientacyjnymi trajektoriami, 
o których mowa w art. 4 lit. a) pkt 2 
rozporządzenia (UE) 2018/1999. 
W szczególności ramy te umożliwiają 
usunięcie pozostałych barier, w tym barier 
związanych z procedurami wydawania 
zezwoleń, utrudniających osiągnięcie 
wysokiego poziomu dostaw odnawialnej 
energii elektrycznej. W trakcie 
projektowania tych ram państwa 
członkowskie uwzględniają dodatkową 
ilość odnawialnej energii elektrycznej 
wymaganą do zaspokojenia 
zapotrzebowania w sektorach transportu, 
przemysłu, budynków oraz ogrzewania 
i chłodzenia, a także do produkcji paliw 
odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego.;

wkładzie mowa w ust. 2, oraz w tempie 
zgodnym z orientacyjnymi trajektoriami, 
o których mowa w art. 4 lit. a) pkt 2 
rozporządzenia (UE) 2018/1999. W 
szczególności ramy te umożliwiają 
usunięcie pozostałych barier 
utrudniających osiągnięcie wysokiego 
poziomu dostaw odnawialnej energii 
elektrycznej, w tym barier związanych z 
procedurami wydawania zezwoleń i 
rozwojem niezbędnych sieci przesyłowych 
oraz strategicznych obiektów 
transformacji energetycznej, z 
uwzględnieniem środków na rzecz 
przyspieszenia i uproszczenia procedur 
wydawania zezwoleń, oraz zapewnienie 
długoterminowych sygnałów cenowych 
dla decyzji inwestycyjnych, w tym 
dotyczących inwestycji w wystarczalność, 
stabilność i elastyczność systemu dzięki 
konkurencyjnej, przejrzystej i 
niedyskryminacyjnej procedurze 
przetargowej przewidującej 
wynagrodzenie wyłonionych odbiorców w 
oparciu o ceny rynkowe. W uproszczonym 
procesie wydawania zezwoleń 
priorytetowo traktuje się projekty 
dotyczące energii odnawialnej i 
powiązanych sieci przesyłowych o 
znaczeniu strategicznym. W trakcie 
projektowania tych ram państwa 
członkowskie uwzględniają dodatkową 
ilość odnawialnej energii elektrycznej 
wymaganą do zaspokojenia 
zapotrzebowania w sektorach transportu, 
przemysłu, budynków oraz ogrzewania 
i chłodzenia, a także do produkcji paliw 
odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego. Państwa członkowskie i 
ich odpowiednie organy administracyjne 
na szczeblu niższym niż krajowy dokładają 
starań, aby promować najbardziej 
zrównoważone technologie wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych, na 
przykład poprzez ocenę wbudowanej 
emisji dwutlenku węgla w projektach i 
stosowanie podczas przygotowywania 
projektów najlepszych praktyk w zakresie 
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zrównoważonego rozwoju.;

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do akapitu pierwszego 
lit. a), b) lub c) gaz i energię elektryczną 
uzyskane ze źródeł odnawialnych 
uwzględnia się wyłącznie jeden raz do 
celów obliczenia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto. Energię wyprodukowaną 
z paliw odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego uwzględnia się 
w sektorze – energii elektrycznej, 
ogrzewania i chłodzenia lub transportu – 
w którym jest ona zużywana.

W odniesieniu do akapitu pierwszego 
lit. a), b) lub c) gaz i energię elektryczną 
uzyskane ze źródeł odnawialnych 
uwzględnia się wyłącznie jeden raz do 
celów obliczenia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto. Elektryczność i energię 
wyprodukowaną z paliw odnawialnych 
pochodzenia niebiologicznego uwzględnia 
się w sektorze – energii elektrycznej, 
ogrzewania i chłodzenia lub transportu – 
oraz oblicza w państwie członkowskim, 
w którym jest ona zużywana, wyłącznie 
w przypadku wcześniejszego uzgodnienia 
transferu statystycznego, wspólnego 
projektu lub wspólnego systemu wsparcia 
między zaangażowanymi państwami 
członkowskimi. Jeżeli natomiast zużycie 
paliw odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego następuje w państwie 
członkowskim innym niż państwo 
członkowskie, w którym paliwa te zostały 
wytworzone, minimalny poziom energii 
jest rozliczany w państwie członkowskim, 
w którym energia została wytworzona.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 9 – ustęp 1 a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 31 grudnia 2025 r. każde 
państwo członkowskie uzgadnia 
utworzenie z innym państwem 
członkowskim lub większą ich liczbą co 
najmniej jednego wspólnego projektu 
w zakresie produkcji energii odnawialnej. 
Komisja otrzymuje informacje o takim 
porozumieniu, w tym o dacie, z którą 
projekt ma zostać oddany do eksploatacji. 
Projekty finansowane z wkładów 
krajowych w ramach mechanizmu 
finansowania energii ze źródeł 
odnawialnych ustanowionego na mocy 
rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) 2020/129425 uznaje się za spełniające 
to zobowiązanie w odniesieniu do 
zaangażowanych państw członkowskich.;

1a. Do dnia 31 grudnia 2025 r. każde 
państwo członkowskie uzgadnia 
utworzenie z innym państwem 
członkowskim lub większą ich liczbą co 
najmniej jednego wspólnego projektu 
w zakresie produkcji energii odnawialnej. 
Przy przygotowywaniu i realizacji tego 
wspólnego projektu powinny ze sobą 
współpracować organy lokalne i 
regionalne oraz prywatni operatorzy. 
Komisja otrzymuje informacje o takim 
porozumieniu, w tym o dacie, z którą 
projekt ma zostać oddany do eksploatacji. 
Projekty finansowane z wkładów 
krajowych w ramach mechanizmu 
finansowania energii ze źródeł 
odnawialnych ustanowionego na mocy 
rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) 2020/129425 uznaje się za spełniające 
to zobowiązanie w odniesieniu do 
zaangażowanych państw członkowskich. 
Do wsparcia finansowego i pomocy 
technicznej powinny kwalifikować się 
również organy lokalne i regionalne 
zaangażowane w projekty transgraniczne, 
w tym wspólne struktury, takie jak 
euroregiony czy EUWT.;

__________________ __________________
25 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2020/1294 z dnia 15 września 2020 r. 
w sprawie unijnego mechanizmu 
finansowania energii ze źródeł 
odnawialnych (Dz.U. L 303 z 17.9.2020, s. 
1).

25 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2020/1294 z dnia 15 września 2020 r. 
w sprawie unijnego mechanizmu 
finansowania energii ze źródeł 
odnawialnych (Dz.U. L 303 z 17.9.2020, s. 
1).

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie graniczące 
z basenem morski podejmują współpracę 
w celu wspólnego ustalenia ilości energii 
z morskich źródeł odnawialnych, którą 
zamierzają produkować w tym basenie 
morskim do 2050 r., a także do 
wyznaczenia etapów pośrednich na 2030 
i 2040 r. Uwzględniają specyfikę i poziom 
rozwoju każdego regionu, potencjał 
w zakresie energii z morskich źródeł 
odnawialnych w danym basenie morskim 
oraz znaczenie zapewnienia planowania 
powiązanych zintegrowanych sieci. 
Państwa członkowskie zgłaszają tę ilość 
w zaktualizowanych zintegrowanych 
krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu przedłożonych zgodnie z art. 14 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.;

7a. Państwa członkowskie graniczące z 
basenem morskim podejmują współpracę 
w celu wspólnego ustalenia i przydzielenia 
w swoich planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich 
odpowiedniej przestrzeni na ilość energii z 
morskich źródeł odnawialnych i 
powiązaną infrastrukturę z myślą o 
produkcji w tym basenie morskim 
do 2050 r., a także do wyznaczenia etapów 
pośrednich na 2030 i 2040 r. Ułatwiają one 
współistnienie z działalnością morską, 
biorą pod uwagę ochronę środowiska i 
krajobrazu i uwzględniają specyfikę 
i poziom rozwoju każdego regionu, w 
szczególności działalność, która już ma 
miejsce na dotkniętych obszarach, 
sytuację społeczno-gospodarczą, możliwe 
szkody dla środowiska, techniczną 
i ekonomiczną wykonalność 
infrastruktury sieci przesyłowej, potencjał 
w zakresie energii z morskich źródeł 
odnawialnych w danym basenie morskim 
oraz znaczenie zapewnienia planowania 
powiązanych zintegrowanych sieci, a 
jednocześnie przestrzegają unijnych 
przepisów o ochronie środowiska. W tym 
celu należy zacieśnić współpracę w 
zakresie planowania przestrzennego 
morskich tras przesyłu, rybołówstwa, 
obszarów chronionych i ograniczonych 
oraz infrastruktury energetycznej, 
usprawnić współpracę między 
państwowymi i prywatnymi ośrodkami 
badawczymi, wspierać dialog między 
właściwymi instytucjami publicznymi i 
prowadzić wszelkie inne stosowne 
działania. Państwa członkowskie zgłaszają 
tę ilość w zaktualizowanych 
zintegrowanych krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu 
przedłożonych zgodnie z art. 14 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.;

Poprawka 81
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić zrównoważone zarządzanie 
przestrzenią morską i wybrzeżami oraz 
uwolnić potencjał morskich odnawialnych 
źródeł energii, państwa członkowskie 
graniczące z basenem morskim korzystają 
z procesu planowania przestrzennego 
obszarów morskich, któremu towarzyszy 
solidne podejście do udziału 
społeczeństwa, umożliwiając 
uwzględnienie na wczesnym etapie opinii 
zainteresowanych stron i społeczności 
nadbrzeżnych. W celu zwiększenia 
szerokiej akceptacji społecznej państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
włączenia społeczności energetycznych 
działających w zakresie energii 
odnawialnej do wspólnych projektów 
współpracy w zakresie energii z morskich 
źródeł odnawialnych.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b 
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zmniejszyć złożoność, zwiększyć 
efektywność i przejrzystość oraz pomóc w 
zacieśnieniu współpracy między 
państwami członkowskimi, powinien 
istnieć pojedynczy punkt kontaktowy 
(„punkt kompleksowej obsługi”) dla 
każdego priorytetowego korytarza sieci 
przesyłowej energii morskiej ułatwiający 
proces wydawania zezwoleń na projekty 
w zakresie energii z morskich źródeł 
odnawialnych będące przedmiotem 
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wspólnego zainteresowania.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 15 – ustęp 8 – akapit 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przeprowadzeniu oceny państw 
członkowskich zgodnie z akapitem 
pierwszym Komisja analizuje bariery w 
zawieraniu długoterminowych umów 
zakupu energii elektrycznej, w 
szczególności bariery we wdrażaniu 
transgranicznych umów zakupu energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, i 
publikuje wytyczne dotyczące usuwania 
takich barier.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 15 – ustęp 9 – akapit 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przedstawiają 
ocenę swojego procesu wydawania 
zezwoleń oraz środków, jakie należy 
wprowadzić, by go usprawnić w 
myśl wytycznych zawartych 
w zaktualizowanym zintegrowanym 
krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 
rozporządzenia (UE) 2018/199, zgodnie 
z procedurą i harmonogramem 
określonymi w tym artykule.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 15 – ustęp 9 – akapit 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie są zobowiązane do 
opracowania procesów planowania 
strategicznego w celu zidentyfikowania 
gruntów dostępnych do realizacji 
projektów w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności gruntów 
zdegradowanych i gruntów dostępnych do 
wielu zastosowań, takich jak grunty rolne 
i zbiorniki wód śródlądowych, na których 
można realizować projekty dotyczące 
energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 15 – ustęp 9 – akapit 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia środki podjęte na rzecz 
usprawnienia i ustala kluczowe wskaźniki 
efektywności państw członkowskich. 
Takie informacje powinny być publicznie 
dostępne. Komisja wprowadza zachęty dla 
państw członkowskich uzyskujących 
wyższe wyniki w ocenie opartej na 
kluczowych wskaźnikach efektywności, w 
tym priorytetowy dostęp do funduszy 
unijnych przeznaczonych na projekty 
dotyczące energii odnawialnej.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 15 a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zachęcić do produkcji energii 
odnawialnej i korzystania z niej w sektorze 
budowlanym, państwa członkowskie 
określają orientacyjny cel dotyczący 
udziału odnawialnych źródeł energii 
w końcowym zużyciu energii w sektorze 
budynków tych państw w 2030 r., która 
jest zgodna z orientacyjnym celem 
wynoszącym co najmniej 49 % udziału 
energii odnawialnej w sektorze budynków 
w zużyciu energii końcowej w Unii 
w 2030 r. Cel krajowy wyraża się jako 
udział w krajowym końcowym zużyciu 
energii i oblicza zgodnie z metodyką 
określoną w art. 7. Państwa członkowskie 
uwzględniają ten cel, jak również 
informacje na temat sposobu, w jaki 
zamierzają ten cel osiągnąć, 
w zaktualizowanych zintegrowanych 
krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu przedłożonych zgodnie z art. 14 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

1. Aby zachęcić do produkcji energii 
odnawialnej i korzystania z niej w sektorze 
budowlanym, państwa członkowskie 
określają orientacyjny cel dotyczący 
udziału odnawialnych źródeł energii 
w końcowym zużyciu energii w sektorze 
budynków tych państw w 2030 r., która 
jest zgodna z orientacyjnym celem 
wynoszącym co najmniej 49 % udziału 
energii odnawialnej w sektorze budynków 
w zużyciu energii końcowej w Unii 
w 2030 r. Cel krajowy wyraża się jako 
udział w krajowym końcowym zużyciu 
energii i oblicza zgodnie z metodyką 
określoną w art. 7, w tym w obliczeniach 
udziału końcowego zużycia energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
obejmującego prosumpcję i społeczności 
energetyczne, oraz udziału energii 
odnawialnej w koszyku energii 
elektrycznej. Państwa członkowskie 
uwzględniają ten cel, jak również 
informacje na temat sposobu, w jaki 
zamierzają ten cel osiągnąć, 
w zaktualizowanych zintegrowanych 
krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu przedłożonych zgodnie z art. 14 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 15 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie 
wprowadzają do swoich przepisów 
i kodeksów oraz, w stosownych 
przypadkach, do swoich systemów 
wsparcia środki mające na celu 
zwiększenie udziału energii elektrycznej 
oraz ogrzewania i chłodzenia ze źródeł 
odnawialnych w zasobie budowlanym, 

2. Państwa członkowskie 
wprowadzają do swoich przepisów 
i kodeksów oraz, w stosownych 
przypadkach, do swoich systemów 
wsparcia środki mające na celu 
zwiększenie udziału energii elektrycznej 
oraz ogrzewania i chłodzenia ze źródeł 
odnawialnych w zasobie budowlanym, 
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w tym środki krajowe dotyczące znacznego 
wzrostu prosumpcji odnawialnych źródeł 
energii, rozwoju społeczności 
energetycznych działających w zakresie 
energii odnawialnej i wzrostu lokalnego 
magazynowania energii, w połączeniu 
z poprawą efektywności energetycznej 
w zakresie kogeneracji oraz pasywnych 
budynków o niemal zerowym lub zerowym 
zużyciu energii.

w tym środki krajowe dotyczące znacznego 
wzrostu prosumpcji odnawialnych źródeł 
energii, rozwoju społeczności 
energetycznych działających w zakresie 
energii odnawialnej, wzrostu lokalnego 
współdzielenia energii odnawialnej i 
lokalnego magazynowania energii, 
w połączeniu z poprawą efektywności 
energetycznej w zakresie kogeneracji oraz 
pasywnych budynków o niemal zerowym 
lub zerowym zużyciu energii.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 15 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu osiągnięcia określonego 
w ust. 1 orientacyjnego udziału energii 
odnawialnej państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
grzewczych i chłodniczych 
wykorzystujących źródła odnawialne. 
W tym celu państwa członkowskie stosują 
wszelkie odpowiednie środki, narzędzia 
i zachęty, w tym m.in. etykiety 
energetyczne opracowane na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/136926, świadectwa 
charakterystyki energetycznej zgodne 
z dyrektywą 2010/31/UE lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
ustanowione na poziomie krajowym lub 
unijnym, i zapewniają dostęp do 
odpowiednich informacji i porad na temat 
odnawialnych, wysoko energooszczędnych 
rozwiązań alternatywnych, a także na 
temat dostępnych instrumentów i zachęt 
finansowych wspierających zwiększenie 
tempa wymiany starych systemów 
ogrzewania i zintensyfikowanie 
przechodzenia na rozwiązania oparte na 
energii odnawialnej.;

4. W celu osiągnięcia określonego 
w ust. 1 i 3 orientacyjnego udziału energii 
odnawialnej państwa członkowskie 
promują stosowanie wydajnych systemów 
i urządzeń grzewczych i chłodniczych 
wykorzystujących źródła odnawialne, w 
tym inteligentnych systemów ogrzewania i 
chłodzenia opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych, a także inteligentnych 
zdecentralizowanych zasobów 
energetycznych w budynkach. W tym celu 
państwa członkowskie stosują wszelkie 
odpowiednie środki, narzędzia i zachęty, 
w tym m.in. etykiety energetyczne 
opracowane na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/136926, świadectwa charakterystyki 
energetycznej zgodne z dyrektywą 
2010/31/UE lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
ustanowione na poziomie krajowym lub 
unijnym, i zapewniają dostęp do 
odpowiednich informacji i porad na temat 
odnawialnych, wysoko energooszczędnych 
rozwiązań alternatywnych, a także na 
temat dostępnych instrumentów i zachęt 
finansowych wspierających zwiększenie 
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tempa wymiany starych systemów 
ogrzewania i zintensyfikowanie 
przechodzenia na rozwiązania oparte na 
energii odnawialnej.;

__________________ __________________
26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 
z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy 
etykietowania energetycznego i uchylające 
dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 
z 28.7.2017, s. 1).

26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 
z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy 
etykietowania energetycznego i uchylające 
dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 
z 28.7.2017, s. 1).

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 15b
Zintegrowana ocena i planowanie 
zasobów energii odnawialnej
Państwa członkowskie przeprowadzają 
zintegrowane mapowanie i planowanie 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na swoim terytorium, zapewniając 
koordynację z wszystkimi właściwymi 
organami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi.
W zintegrowanym mapowaniu i 
planowaniu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, uwzględnia się również obiekty 
magazynowania energii wymagane do 
stabilnego i odpornego zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii, 
biorąc pod uwagę czynniki takie jak 
wahania sezonowe i okresy niedoboru 
energii.
Wskazując najodpowiedniejsze obszary, w 
których można wykorzystywać odnawialne 
źródła energii, państwa członkowskie 
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określają różne priorytety z 
uwzględnieniem zarówno dostępności 
zasobów energetycznych, jak i ochrony 
środowiska i różnorodności biologicznej 
oraz wpływu na społeczności lokalne i 
prowadzoną działalność. Państwa 
członkowskie mogą ułatwiać realizację 
projektów w obszarach uznanych za 
najbardziej priorytetowe poprzez proces 
wydawania zezwoleń określony w art. 16 
ust. 6 bez uszczerbku dla art. 16 ust. 7.”;

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
dostęp do systemów certyfikacji 
instalatorom i projektantom wszystkich 
rodzajów systemów grzewczych 
i chłodniczych wykorzystujących źródła 
odnawialne w budynkach, przemyśle 
i rolnictwie oraz instalatorom systemów 
fotowoltaicznych. Systemy te mogą 
w stosownych przypadkach uwzględniać 
istniejące systemy i struktury i opierają się 
na kryteriach określonych w załączniku IV. 
Każde państwo członkowskie uznaje 
certyfikaty przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
dostęp do systemów certyfikacji 
instalatorom i projektantom wszystkich 
rodzajów systemów grzewczych 
i chłodniczych wykorzystujących źródła 
odnawialne w budynkach, przemyśle 
i rolnictwie oraz instalatorom systemów 
słonecznych, termicznych i 
fotowoltaicznych, płytkich systemów 
geotermalnych oraz pomp ciepła, w tym 
systemów aktywnej odpowiedzi odbioru. 
Systemy te mogą w stosownych 
przypadkach uwzględniać istniejące 
systemy i struktury i opierają się na 
kryteriach określonych w załączniku IV. 
Każde państwo członkowskie uznaje 
certyfikaty przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
wystarczającą liczbę przeszkolonych 
i wykwalifikowanych instalatorów 
systemów ogrzewania i chłodzenia 
wykorzystujących źródła odnawialne 
w odniesieniu do odpowiednich 
technologii, aby umożliwić rozwój 
systemów ogrzewania i chłodzenia 
wykorzystujących źródła odnawialne na 
poziomie wymaganym do osiągnięcia 
rocznego wzrostu udziału energii 
odnawialnej w sektorze ogrzewania 
i chłodzenia określonego w art. 23.

Państwa członkowskie zapewniają 
wystarczającą liczbę przeszkolonych 
i wykwalifikowanych instalatorów 
systemów ogrzewania i chłodzenia 
wykorzystujących źródła odnawialne, 
systemów wykorzystujących energię 
słoneczną termiczną i systemów 
fotowoltaicznych, płytkich systemów 
geotermalnych, pomp ciepła i systemów 
magazynowania oraz systemów aktywnej 
odpowiedzi odbioru w odniesieniu do 
odpowiednich technologii, aby umożliwić 
rozwój systemów ogrzewania i chłodzenia 
wykorzystujących źródła odnawialne na 
poziomie wymaganym do osiągnięcia 
rocznego wzrostu udziału energii 
odnawialnej w sektorze ogrzewania 
i chłodzenia określonego w art. 23 w 
budynkach zgodnie z art. 15a oraz energii 
odnawialnej w transporcie zgodnie z art. 
25, a także ogólnego celu dotyczącego 
energii ze źródeł odnawialnych 
określonego w art. 3.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu osiągnięcia takiej wystarczającej 
liczby instalatorów i projektantów państwa 
członkowskie zapewniają dostęp do 
wystarczającej liczby programów 
szkoleniowych umożliwiających uzyskanie 
kwalifikacji lub certyfikacji w zakresie 
technologii ogrzewania i chłodzenia 
z wykorzystaniem źródeł odnawialnych 
oraz najnowszych innowacyjnych 
rozwiązań w tej dziedzinie. Państwa 
członkowskie wprowadzają środki mające 
na celu zachęcanie do uczestnictwa 
w takich programach, skierowane 

W celu osiągnięcia takiej wystarczającej 
liczby instalatorów i projektantów państwa 
członkowskie lub ich właściwe organy na 
szczeblu regionalnym i lokalnym 
zapewniają dostęp do wystarczającej liczby 
programów szkoleniowych 
umożliwiających uzyskanie kwalifikacji 
lub certyfikacji w zakresie technologii 
ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych, technologii 
magazynowania oraz najnowszych 
innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie, 
w tym infrastruktury. Państwa 
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w szczególności do małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz osób 
samozatrudnionych. Państwa członkowskie 
mogą zawierać dobrowolne umowy 
z dostawcami i sprzedawcami 
odpowiednich technologii w celu 
przeszkolenia wystarczającej liczby 
instalatorów, którą można określać na 
podstawie szacunków sprzedaży, pod 
kątem najnowszych innowacyjnych 
rozwiązań i technologii dostępnych na 
rynku.

członkowskie wprowadzają środki mające 
na celu zachęcanie do uczestnictwa 
w takich programach, skierowane 
w szczególności do małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz osób 
samozatrudnionych. Państwa członkowskie 
mogą zawierać dobrowolne umowy 
z dostawcami i sprzedawcami 
odpowiednich technologii w celu 
przeszkolenia wystarczającej liczby 
instalatorów, którą można określać na 
podstawie szacunków sprzedaży, pod 
kątem najnowszych innowacyjnych 
rozwiązań i technologii dostępnych na 
rynku.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja ocenia do 31 grudnia 
2025 r. dostępność przeszkolonych i 
wykwalifikowanych instalatorów 
technologii energii ze źródeł 
odnawialnych potrzebnych do 
zaspokojenia popytu na pracę na poziomie 
państw członkowskich. W razie potrzeby 
Komisja kieruje do państw członkowskich 
zalecenia dotyczące zmniejszenia luki w 
dostępności przeszkolonych pracowników, 
a zalecenia te są podawane do wiadomości 
publicznej.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a – podpunkt i
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia na wniosek producenta 
energii ze źródeł odnawialnych. Państwa 
członkowskie mogą ustalić, że gwarancje 
pochodzenia będą wystawiane 
w odniesieniu do energii ze źródeł 
nieodnawialnych. Wydawanie gwarancji 
pochodzenia może podlegać wymogowi 
minimalnej mocy. Gwarancja pochodzenia 
jest wystawiana dla standardowej jednostki 
1 MWh. Dla każdej wyprodukowanej 
jednostki energii wydawana jest 
maksymalnie jedna gwarancja 
pochodzenia.;

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia na wniosek producenta 
energii ze źródeł odnawialnych. 
Wydawanie gwarancji pochodzenia może 
podlegać wymogowi minimalnej mocy. 
Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Dla 
każdej wyprodukowanej jednostki energii 
wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.;

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 20 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają 
od operatorów systemu przesyłowego 
i operatorów systemu dystrybucyjnego 
działających na ich terytorium, aby 
udostępniali informacje na temat udziału 
odnawialnej energii elektrycznej 
i zawartości emisji gazów cieplarnianych 
w energii elektrycznej dostarczanej 
w każdym obszarze rynkowym, z możliwie 
największą dokładnością i w czasie jak 
najbardziej zbliżonym do czasu 
rzeczywistego, ale w przedziałach 
czasowych nie dłuższych niż jedna 
godzina, wraz z prognozami, jeżeli są one 
dostępne. Informacje te udostępnia się 
w formie cyfrowej w sposób 
gwarantujący, że z informacji tych będą 
mogli korzystać uczestnicy rynku energii 
elektrycznej, koncentratorzy, konsumenci 
i użytkownicy końcowi oraz że będą one 

1. Państwa członkowskie wymagają 
od operatorów systemu przesyłowego 
i operatorów systemu dystrybucyjnego 
działających na ich terytorium, aby 
udostępniali informacje na temat udziału 
odnawialnej energii elektrycznej 
i zawartości emisji gazów cieplarnianych 
w energii elektrycznej dostarczanej 
w każdym obszarze rynkowym, z możliwie 
największą dokładnością i w czasie jak 
najbardziej zbliżonym do czasu 
rzeczywistego, wraz z prognozami, jeżeli 
są one dostępne. Informacje te udostępnia 
się w formie cyfrowej w taki sposób, aby 
uczestnicy rynku energii elektrycznej, 
koncentratorzy, konsumenci i użytkownicy 
końcowi mogli korzystać z tych informacji 
oraz aby były one czytelne dla urządzeń 
wykorzystujących komunikację 
elektroniczną, takich jak inteligentne 
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czytelne dla urządzeń wykorzystujących 
komunikację elektroniczną, takich jak 
inteligentne systemy pomiarowe, punkty 
ładowania pojazdów elektrycznych, 
systemy ogrzewania i chłodzenia oraz 
systemy zarządzania energią w budynkach.

systemy pomiarowe, punkty ładowania 
pojazdów elektrycznych, systemy 
ogrzewania i chłodzenia oraz systemy 
zarządzania energią w budynkach. 
Państwa członkowskie gwarantują 
prawnie operatorom systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych dostęp do 
powiązanych danych, aby umożliwić im 
wykonanie tego zadania.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 20 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oprócz wymogów zawartych we 
[wniosku dotyczącym rozporządzenia 
w sprawie baterii i zużytych baterii, 
uchylającego dyrektywę 2006/66/WE 
i zmieniającego rozporządzenie (UE) 
2019/1020] państwa członkowskie 
zapewniają, aby producenci baterii 
stosowanych w gospodarstwach 
domowych i baterii przemysłowych 
umożliwili właścicielom i użytkownikom 
baterii, jak również osobom trzecim 
działającym w ich imieniu, takim jak 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
zarządzaniem energią w budynkach 
i uczestnicy rynku energii elektrycznej, 
dostęp w czasie rzeczywistym do 
podstawowych informacji z systemu 
zarządzania baterią, w tym na temat 
pojemności baterii, stanu zdrowia baterii, 
poziomu naładowania i wartości zadanej 
mocy, na niedyskryminacyjnych 
warunkach i nieodpłatnie.

2. Oprócz wymogów zawartych we 
[wniosku dotyczącym rozporządzenia w 
sprawie baterii i zużytych baterii, 
uchylającego dyrektywę 2006/66/WE i 
zmieniającego rozporządzenie (UE) 
2019/1020] państwa członkowskie 
zapewniają, aby producenci baterii 
stosowanych w gospodarstwach 
domowych, baterii społecznościowych i 
baterii przemysłowych umożliwili 
właścicielom i użytkownikom baterii, jak 
również osobom trzecim działającym w ich 
imieniu, takim jak przedsiębiorstwa 
zajmujące się zarządzaniem energią w 
budynkach i uczestnicy rynku energii 
elektrycznej, dostęp w czasie rzeczywistym 
do podstawowych informacji z systemu 
zarządzania baterią, w tym na temat 
pojemności baterii, stanu zdrowia baterii, 
poziomu naładowania i wartości zadanej 
mocy, na niedyskryminacyjnych 
warunkach i nieodpłatnie.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
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Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 20 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby krajowe ramy regulacyjne nie 
dyskryminowały mniejszych ani 
mobilnych systemów magazynowania, 
takich jak baterie do użytku domowego 
i pojazdy elektryczne, jeżeli chodzi o ich 
udział w rynkach energii elektrycznej, 
w tym w obszarze zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi oraz 
świadczenia usług w zakresie elastyczności 
i usług bilansujących, zarówno 
bezpośrednio, jak i za pośrednictwem 
koncentracji.;

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby krajowe ramy regulacyjne nie 
dyskryminowały mniejszych ani 
mobilnych systemów magazynowania, 
takich jak baterie do użytku domowego, 
baterie społecznościowe i pojazdy 
elektryczne, magazyny energii cieplnej 
oraz inteligentne elektryczne urządzenia 
i systemy ciepłownicze i chłodnicze oraz 
inne inteligentne urządzenia ułatwiające 
konsumentom elastyczne zużycie energii 
odnawialnej, jeżeli chodzi o ich udział 
w rynkach energii elektrycznej, w tym 
w obszarze zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi oraz świadczenia usług 
w zakresie elastyczności i usług 
bilansujących systemów ciepłowniczych 
i chłodniczych, zarówno bezpośrednio, jak 
i za pośrednictwem koncentracji. Państwa 
członkowskie zapewniają równe warunki 
działania mniejszym podmiotom 
rynkowym, w szczególności 
społecznościom energetycznym 
działającym w zakresie energii 
odnawialnej, by umożliwić im udział 
w rynku bez nadmiernych obciążeń 
administracyjnych czy regulacyjnych.;

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 22 a – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dążą do 
zwiększenia udziału źródeł odnawialnych 
w liczbie źródeł energii wykorzystywanych 
w sektorze przemysłu do celów 
związanych z energią końcową i celów 
innych niż energetyczne o orientacyjny 

1. Państwa członkowskie w 
porozumieniu z organami regionalnymi i 
lokalnymi dążą do zwiększenia udziału 
źródeł odnawialnych w liczbie źródeł 
energii wykorzystywanych w sektorze 
przemysłu do celów związanych z energią 
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średni minimalny roczny wzrost o 1,1 
punktu procentowego do 2030 r.

końcową o orientacyjny średni minimalny 
roczny wzrost o 1,1 punktu procentowego 
do 2030 r.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 22 a – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uwzględniają 
zaplanowane i wprowadzone środki mające 
na celu osiągnięcie takiego orientacyjnego 
wzrostu w swoich zintegrowanych 
krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu i w sprawozdaniach z postępów 
składanych na podstawie art. 3, 14 i 17 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Państwa członkowskie w porozumieniu z 
organami regionalnymi i lokalnymi 
uwzględniają zaplanowane i wprowadzone 
środki mające na celu osiągnięcie takiego 
orientacyjnego wzrostu w swoich 
zintegrowanych krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu 
i w sprawozdaniach z postępów składanych 
na podstawie art. 3, 14 i 17 rozporządzenia 
(UE) 2018/1999.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 22 a – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
do 2030 r. wśród paliw odnawialnych 
pochodzenia niebiologicznego 
stosowanych do celów związanych 
z energią końcową i celów innych niż 
energetyczne 50 % stanowił wodór 
stosowany w przemyśle do celów 
związanych z energią końcową i celów 
innych niż energetyczne. Do celu 
obliczania tego odsetka stosuje się 
następujący zasady:

Państwa członkowskie w porozumieniu z 
organami regionalnymi i lokalnymi 
zapewniają, aby do 2030 r. wśród paliw 
odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego stosowanych do celów 
związanych z energią końcową i celów 
innych niż energetyczne 50 % stanowił 
wodór stosowany do celów związanych 
z energią końcową i celów innych niż 
energetyczne w przemyśle 
wysokotemperaturowym oraz w sektorach 
rolnictwa i żeglugi, w których trudno 
ograniczać emisje, a elektryfikacja nie jest 
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wykonalnym rozwiązaniem. Do celu 
obliczania tego odsetka stosuje się 
następujące zasady: W ciągu roku od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
Komisja przeprowadza ocenę skutków 
rozwoju rynku energii odnawialnej z 
paliw odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego, aby sprawdzić, czy do 
2030 r. dostępna będzie wystarczająca jej 
ilość.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa (UE) 2018/2011
Artykuł 22 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby produktom przemysłowym, które 
oznaczono lub zgłoszono jako 
wyprodukowane z wykorzystaniem energii 
odnawialnej i paliw odnawialnych 
pochodzenia niebiologicznego, 
towarzyszyła informacja na temat odsetka 
energii odnawialnej lub paliw 
odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego wykorzystanych na 
etapach pozyskania i przetworzenia 
wstępnego surowców, produkcji 
i dystrybucji, obliczonego na podstawie 
metod określonych w zaleceniu 
2013/179/UE27 lub ewentualnie w normie 
ISO 14067:2018.;

2. Państwa członkowskie w 
porozumieniu z organami regionalnymi i 
lokalnymi zapewniają, aby produktom 
przemysłowym, które oznaczono lub 
zgłoszono jako wyprodukowane 
z wykorzystaniem energii odnawialnej 
i paliw odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego, towarzyszyła informacja 
na temat odsetka energii odnawialnej lub 
paliw odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego wykorzystanych na 
etapach pozyskania i przetworzenia 
wstępnego surowców, produkcji 
i dystrybucji, obliczonego na podstawie 
metod określonych w zaleceniu 
2013/179/UE27 lub ewentualnie w normie 
ISO 14067:2018.;

__________________ __________________
27 2013/179/UE: zalecenie Komisji z dnia 9 
kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów 
i organizacji oraz informowania o niej, 
Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1.

27 2013/179/UE: zalecenie Komisji z dnia 9 
kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów 
i organizacji oraz informowania o niej, 
Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1.
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Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 23 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie 
przeprowadzają ocenę swojego potencjału 
pod względem energii ze źródeł 
odnawialnych i wykorzystania ciepła 
odpadowego i chłodu odpadowego 
w sektorze ogrzewania i chłodzenia, 
w tym, w stosownych przypadkach, analizę 
obszarów odpowiednich do ich 
zastosowania przy niskim ryzyku 
ekologicznym oraz analizę potencjału 
projektów na małą skalę w gospodarstwach 
domowych. W ocenie określa się cele 
pośrednie i środki służące zwiększeniu 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w ogrzewaniu i chłodzeniu oraz, 
w stosownych przypadkach, wykorzystania 
ciepła odpadowego i chłodu odpadowego 
za pośrednictwem systemu ciepłowniczego 
i chłodniczego z myślą o utworzeniu 
długoterminowej krajowej strategii 
obniżenia emisyjności ciepłownictwa 
i chłodnictwa. Ocena ta stanowi część 
zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, o których 
mowa w art. 3 i 14 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, i towarzyszy kompleksowej 
ocenie dotyczącej ogrzewania i chłodzenia 
wymaganej na podstawie art. 14 ust. 1 
dyrektywy 2012/27/UE.;

1a. Państwa członkowskie 
przeprowadzają ocenę swojego potencjału 
pod względem energii ze źródeł 
odnawialnych i wykorzystania ciepła 
odpadowego i chłodu odpadowego 
w sektorze ogrzewania i chłodzenia, 
w tym, w stosownych przypadkach, analizę 
obszarów odpowiednich do ich 
zastosowania przy niskim ryzyku 
ekologicznym oraz analizę potencjału 
projektów na małą skalę w gospodarstwach 
domowych z udziałem organów lokalnych 
i regionalnych. W ocenie określa się cele 
pośrednie i środki służące zwiększeniu 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w ogrzewaniu i chłodzeniu oraz, 
w stosownych przypadkach, wykorzystania 
ciepła odpadowego i chłodu odpadowego 
za pośrednictwem systemu ciepłowniczego 
i chłodniczego oraz małych gospodarstw 
domowych i MŚP z myślą o utworzeniu 
długoterminowej krajowej strategii 
obniżenia emisyjności ciepłownictwa 
i chłodnictwa. Ocena ta jest zgodna z 
zasadą „efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i stanowi część 
zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, o których 
mowa w art. 3 i 14 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, i towarzyszy kompleksowej 
ocenie dotyczącej ogrzewania i chłodzenia 
wymaganej na podstawie art. 14 ust. 1 
dyrektywy 2012/27/UE.;

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera c a (nowa)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
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Artykuł 23 – ustęp 1 a – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się akapit w brzmieniu:
„Państwa członkowskie udzielają w 
szczególności właścicielom lub najemcom 
budynków oraz MŚP informacji o 
opłacalnych środkach i instrumentach 
finansowych, które mogą poprawić 
wykorzystanie energii odnawialnej w 
systemach ogrzewania i chłodzenia. 
Państwa członkowskie przekazują te 
informacje za pośrednictwem dostępnych i 
przejrzystych narzędzi doradczych w 
punktach kompleksowej obsługi.”;

Poprawka 105

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 23 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) budowanie zdolności organów 
krajowych i lokalnych w zakresie 
planowania i realizacji projektów 
i infrastruktury związanych 
z odnawialnymi źródłami energii;

d) budowanie zdolności organów 
krajowych, regionalnych i lokalnych 
w zakresie planowania i realizacji 
projektów i infrastruktury związanych 
z odnawialnymi źródłami energii;

Poprawka 106

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) inne środki z dziedziny polityki, 
w tym środki fiskalne, systemy wsparcia 
lub inne zachęty finansowe.

i) inne środki z dziedziny polityki, 
w tym środki fiskalne, systemy wsparcia 
lub inne zachęty finansowe przyczyniające 
się do instalacji urządzeń grzewczych i 
chłodniczych wykorzystujących energię ze 
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źródeł odnawialnych oraz rozwoju sieci 
energetycznych dostarczających energię 
ze źródeł odnawialnych do ogrzewania i 
chłodzenia w budynkach i przemyśle.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wprowadzaniu i wdrażaniu 
wspomnianych środków państwa 
członkowskie zapewniają dostęp do tych 
środków wszystkim konsumentom, 
w szczególności gospodarstwom 
domowym o niskich dochodach lub 
gospodarstwom domowym w trudnej 
sytuacji, które w przeciwnym wypadku nie 
dysponowałyby wystarczającymi 
nakładami kapitałowymi, by korzystać 
z tych środków.;

Przy wprowadzaniu i wdrażaniu 
wspomnianych środków państwa 
członkowskie zapewniają dostęp do tych 
środków wszystkim konsumentom, w tym 
najemcom, w szczególności 
gospodarstwom domowym o niskich 
dochodach lub gospodarstwom domowym 
w trudnej sytuacji, oraz wymagają, by 
znaczną część środków wdrażano przede 
wszystkim w gospodarstwach domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym w 
rozumieniu [przekształconej dyrektywy w 
sprawie efektywności energetycznej] i w 
mieszkaniach socjalnych, które 
w przeciwnym wypadku nie 
dysponowałyby wystarczającymi 
nakładami kapitałowymi, by korzystać 
z tych środków.;

Poprawka 108

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 – litera e
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 24 e – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
wymogi w zakresie oceny i koordynacji 
określone w akapicie pierwszym i trzecim 
na operatorów systemu przesyłu 
i dystrybucji gazu, w tym sieci 

Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
wymogi w zakresie oceny i koordynacji 
określone w akapicie pierwszym i trzecim 
na operatorów systemu przesyłu 
i dystrybucji gazu, w tym sieci 
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wodorowych i innych sieci 
energetycznych.

wodorowych i innych sieci 
energetycznych.

Państwa członkowskie koordynują 
współpracę z regionami i miastami, aby 
ułatwić stosowanie niniejszego ustępu.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udział zaawansowanych biopaliw 
i biogazu wyprodukowanych z surowców 
wymienionych w załączniku IX część A 
w energii dostarczonej do sektora 
transportu wyniósł co najmniej 0,2 % 
w 2022 r., 0,5 % w 2025 r. i 2,2 % 
w 2030 r., a udział paliw odnawialnych 
pochodzenia niebiologicznego wyniósł co 
najmniej 2,6 % w 2030 r.

b) udział zaawansowanych biopaliw 
i biogazu wyprodukowanych z surowców 
wymienionych w załączniku IX część A 
w energii dostarczonej do sektora 
transportu wyniósł co najmniej 0,2 % 
w 2022 r., 0,5 % w 2025 r. i 2,2 % 
w 2030 r., a udział paliw odnawialnych 
pochodzenia niebiologicznego wyniósł co 
najmniej 2,6 % w 2030 r. W ciągu roku od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
Komisja przeprowadza ocenę skutków 
rozwoju rynku energii odnawialnej z 
paliw odnawialnych pochodzenia 
niebiologicznego, aby sprawdzić, czy do 
2030 r. dostępna będzie wystarczająca jej 
ilość.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celu obliczenia redukcji, o której mowa 
w lit. a), oraz udziału, o którym mowa 
w lit. b), państwa członkowskie 
uwzględniają paliwa odnawialne 
pochodzenia niebiologicznego również 

Do celu obliczenia redukcji, o której mowa 
w lit. a), oraz udziału, o którym mowa 
w lit. b), państwa członkowskie 
uwzględniają paliwa odnawialne 
pochodzenia niebiologicznego również 
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wtedy, gdy są one stosowane jako produkt 
pośredni w produkcji paliw 
konwencjonalnych. Do celu obliczenia 
redukcji, o której mowa w lit. a), państwa 
członkowskie mogą uwzględniać 
pochodzące z recyklingu paliwa węglowe.

wtedy, gdy są one stosowane jako produkt 
pośredni w produkcji paliw 
transportowych. Do celu obliczenia 
redukcji, o której mowa w lit. a), państwa 
członkowskie mogą uwzględniać 
pochodzące z recyklingu paliwa węglowe.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nakładając na dostawców paliwa 
powyższy obowiązek, państwa 
członkowskie mogą zwolnić dostawców 
paliw dostarczających energię elektryczną 
lub odnawialne ciekłe i gazowe paliwa 
transportowe pochodzenia 
niebiologicznego – w odniesieniu do tych 
paliw – z wymogu osiągnięcia 
minimalnego udziału zaawansowanych 
biopaliw i biogazu wyprodukowanych 
z surowców wymienionych w załączniku 
IX część A.

Nakładając na dostawców paliwa 
powyższy obowiązek, państwa 
członkowskie mogą zwolnić dostawców 
paliw dostarczających energię elektryczną 
lub odnawialne ciekłe i gazowe paliwa 
transportowe pochodzenia 
niebiologicznego – w odniesieniu do tych 
paliw – z wymogu osiągnięcia 
minimalnego udziału zaawansowanych 
biopaliw i biogazu wyprodukowanych 
z surowców wymienionych w załączniku 
IX część A. Ustanawiając obowiązek, 
o którym mowa w akapicie pierwszym 
lit. a) i b), z myślą o osiągnięciu 
określonych w nim celów państwa 
członkowskie mogą to uczynić m.in. za 
pomocą środków ukierunkowanych na 
wielkość, wartość energetyczną lub emisje 
gazów cieplarnianych pod warunkiem 
wykazania, że ograniczono intensywność 
emisji gazów cieplarnianych i osiągnięto 
minimalne pułapy, o których mowa 
w akapicie pierwszym lit. a) i b).

Poprawka 112

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 25 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizm umożliwiający dostawcom 
paliwa na ich terytorium wymianę 
jednostek z tytułu dostarczania energii 
odnawialnej do sektora transportu. 
Podmioty gospodarcze, które dostarczają 
odnawialną energię elektryczną do 
pojazdów elektrycznych za pośrednictwem 
publicznych stacji ładowania, otrzymują 
jednostki emisji niezależnie od tego, czy 
podmioty te podlegają obowiązkowi 
nałożonemu przez państwo członkowskie 
na dostawców paliwa, i mogą sprzedawać 
te jednostki dostawcom paliwa, którym 
zezwala się na wykorzystanie jednostek do 
wypełnienia obowiązku określonego 
w ust. 1 akapit pierwszy.;

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizm umożliwiający dostawcom 
paliwa na ich terytorium wymianę 
jednostek z tytułu dostarczania energii 
odnawialnej do sektora transportu. 
Podmioty gospodarcze, które dostarczają 
odnawialną energię elektryczną do 
pojazdów elektrycznych za pośrednictwem 
publicznych i prywatnych stacji ładowania, 
otrzymują jednostki emisji niezależnie od 
tego, czy podmioty te podlegają 
obowiązkowi nałożonemu przez państwo 
członkowskie na dostawców paliwa, 
i mogą sprzedawać te jednostki dostawcom 
paliwa, którym zezwala się na 
wykorzystanie jednostek do wypełnienia 
obowiązku określonego w ust. 1 akapit 
pierwszy.;

Poprawka 113

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a – podpunkt i
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby obliczenia końcowego zużycia 
energii brutto ze źródeł odnawialnych 
w danym państwie członkowskim, 
o którym mowa w art. 7, oraz celu 
dotyczącego redukcji intensywności emisji 
gazów cieplarnianych, o którym mowa 
w art. 25 ust. 1 akapit pierwszy lit. a), 
udział biopaliw i biopłynów, jak również 
paliw z biomasy zużywanych w transporcie 
– jeśli są one produkowane z roślin 
spożywczych i pastewnych – nie może 
w tym państwie członkowskim przekraczać 
o więcej niż o 1 punkt procentowy udziału 
takich paliw w końcowym zużyciu energii 
w sektorze transportu w 2020 r., 
a maksymalnie może to być 7 % 
końcowego zużycia energii w sektorze 

Na potrzeby obliczenia końcowego zużycia 
energii brutto ze źródeł odnawialnych 
w danym państwie członkowskim, 
o którym mowa w art. 7, oraz celu 
dotyczącego redukcji intensywności emisji 
gazów cieplarnianych, o którym mowa 
w art. 25 ust. 1 akapit pierwszy lit. a), 
udział biopaliw i biopłynów, jak również 
paliw z biomasy zużywanych w transporcie 
– jeśli są one produkowane z roślin 
spożywczych i pastewnych – nie może 
w tym państwie członkowskim przekraczać 
o więcej niż o 1 punkt procentowy udziału 
takich paliw w końcowym zużyciu energii 
w sektorze transportu w 2020 r., 
a maksymalnie może to być 7 % 
końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w tym państwie członkowskim. 
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transportu w tym państwie członkowskim.; W drodze odstępstwa państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
wyłączeniu biopłynów wykorzystywanych 
do produkcji energii elektrycznej w 
regionach najbardziej oddalonych i na 
obszarach niepołączonych z wyżej 
wspomnianego pułapu dla sektora 
transportu w wysokości 7 %.;

Poprawka 114

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera c – podpunkt iv a (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 27 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) udział biopaliw i biogazu dla 
transportu wyprodukowanych z wytłoków 
z winogron i drożdżowego osadu 
winiarskiego może być uznany za 
dwukrotność ich wartości energetycznej w 
sześcioletnim okresie przejściowym 
rozpoczynającym się z dniem wejścia w 
życie dyrektywy.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a – podpunkt ii
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – akapit 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– a) w przypadku stałych paliw 
z biomasy – w instalacjach produkujących 
energię elektryczną, ciepło i chłód 
o całkowitej nominalnej mocy cieplnej 
wynoszącej co najmniej 5 MW,

– a) w przypadku stałych paliw 
z biomasy – w niedziałających jeszcze w 
dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
instalacjach produkujących energię 
elektryczną, ciepło i chłód o całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co 
najmniej 20 MW, a od 1 stycznia 2027 r. 
co najmniej 10 MW,
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Poprawka 116

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a – podpunkt ii
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – akapit 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– b) w przypadku gazowych paliw 
z biomasy – w instalacjach produkujących 
energię elektryczną, ciepło i chłód 
o całkowitej nominalnej mocy cieplnej 
wynoszącej co najmniej 2 MW,

– b) w przypadku gazowych paliw 
z biomasy – w instalacjach produkujących 
energię elektryczną, ciepło i chłód 
o średniej nominalnej mocy cieplnej 
wynoszącej co najmniej 2 MW,

Poprawka 117

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a – podpunkt ii
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – akapit 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ba) w przypadku biopłynów – 
w instalacjach produkujących energię 
elektryczną, ciepło i chłód o całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co 
najmniej 10 MW,

Poprawka 118

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp, z wyjątkiem akapitu 
pierwszego lit. c), stosuje się również do 
biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 
produkowanych z biomasy leśnej.;

Niniejszy ustęp, z wyjątkiem akapitu 
pierwszego lit. c), stosuje się również do 
biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 
produkowanych z biomasy leśnej 
pochodzącej z kraju, podmiotu szczebla 
niższego niż krajowy lub obszaru leśnego, 
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który nie spełnia kryteriów określonych 
w ust. 6.;

Poprawka 119

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera c
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy, z wyjątkiem lit. b) i c), 
oraz akapit drugi stosuje się również do 
biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 
produkowanych z biomasy leśnej.;

Akapit pierwszy, z wyjątkiem lit. b) i c), 
oraz akapit drugi stosuje się również do 
biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 
produkowanych z biomasy leśnej z kraju, 
podmiotu szczebla niższego niż krajowy 
lub obszaru leśnego, który nie spełnia 
kryteriów określonych w ust. 6.;

Poprawka 120

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera d
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Biopaliw, biopłynów i paliw 
z biomasy wyprodukowanych z biomasy 
rolniczej lub leśnej uwzględnianych dla 
celów, o których mowa w ust. 1 akapit 
pierwszy lit. a), b) i c), nie wytwarza się 
z surowców pozyskanych z terenów, które 
były torfowiskami w styczniu 2008 r., 
chyba że przedstawiono dowody, że przy 
uprawie i pozyskiwaniu tych surowców nie 
stosowano melioracji uprzednio 
niemeliorowanych gleb.;

5. Biopaliw, biopłynów i paliw 
z biomasy wyprodukowanych z biomasy 
rolniczej lub leśnej pochodzącej z kraju, 
podmiotu szczebla niższego niż krajowy 
lub obszaru leśnego, który nie spełnia 
kryteriów określonych w ust. 6, 
uwzględnianych dla celów, o których 
mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), b) i 
c), nie wytwarza się z surowców 
pozyskanych z terenów, które były 
torfowiskami w styczniu 2008 r., chyba że 
przedstawiono dowody, że przy uprawie 
i pozyskiwaniu tych surowców nie 
stosowano melioracji uprzednio 
niemeliorowanych gleb, a właściwe organy 
mogą potwierdzić zgodność krajowego 
obszaru pochodzenia, obszaru szczebla 
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niższego niż krajowy lub obszaru leśnego 
z kryteriami dotyczącymi 
zminimalizowania ryzyka użycia biomasy 
leśnej pochodzącej z produkcji 
niespełniającej wymogów 
zrównoważonego rozwoju, o której mowa 
w ust. 6.;

Poprawka 121

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera e – wprowadzenie
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 6 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ust. 6 akapit pierwszy akapit 
pierwszy lit. a) ppkt (iv) otrzymuje 
brzmienie:

e) ust. 6 akapit pierwszy akapit 
pierwszy lit. a) ppkt (iii) i (iv) otrzymują 
brzmienie:

Poprawka 122

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera e
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 6 – akapit 1 – podpunkt iii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (iii) że na obszarach wyznaczonych na 
mocy prawa międzynarodowego lub 
krajowego lub przez odpowiedni organ 
właściwy do celów ochrony przyrody, 
w tym terenach, które w styczniu 2008 r. 
lub później posiadały jeden 
z następujących statusów niezależnie od 
tego, czy posiadają go nadal:
– lasy pierwotne i inne zalesione grunty, 
czyli lasy i inne zalesione grunty 
z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją 
wyraźnie widoczne ślady działalności 
człowieka, a procesy ekologiczne nie 
zostały w istotny sposób zaburzone;
– tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
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znaczną część roku;
– torfowiska;
chyba że przedstawiono dowody, że 
produkcja tego surowca nie kolidowała 
z tymi celami ochrony przyrody i nie jest 
stosowana melioracja uprzednio 
niemeliorowanych gleb lub że zbiory 
surowców są konieczne, aby zachować 
status obszarów o wysokiej różnorodności 
biologicznej;

Poprawka 123

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera e
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 6 – akapit 1 – litera a – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) że pozyskiwanie biomasy odbywa 
się z uwzględnieniem zachowania jakości 
gleby i różnorodności biologicznej w celu 
zminimalizowania negatywnych skutków 
w sposób pozwalający uniknąć 
pozyskiwania pniaków i korzeni, 
degradacji lasów pierwotnych lub 
przekształcania tych lasów w plantacje 
leśne, lub pozyskiwania na glebach 
wrażliwych; minimalizuje zrąb zupełny na 
dużą skalę i zapewnia odpowiednie dla 
danego miejsca progi pozyskiwania 
drewna posuszowego oraz wymogi 
dotyczące wykorzystywania systemów 
pozyskiwania drewna, które minimalizują 
wpływ na jakość gleby, w tym 
zagęszczanie gleby, oraz na cechy 
różnorodności biologicznej i siedliska:;

(iv) że pozyskiwanie biomasy odbywa 
się z uwzględnieniem zachowania jakości 
gleby i różnorodności biologicznej w celu 
zminimalizowania negatywnych skutków 
i z wykorzystaniem odpowiednich dla 
danego miejsca praktyk w zakresie 
zrównoważonej gospodarki leśnej 
w oparciu o zasady uzgodnione w ramach 
Forest Europe i FAO.;

Poprawka 124

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera f – wprowadzenie
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 6 – akapit 1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ust. 6 akapit pierwszy lit. b) ppkt 
(iv) otrzymuje brzmienie:

f) ust. 6 akapit pierwszy lit. a) ppkt 
(iii) i (iv) otrzymują brzmienie:

Poprawka 125

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera f
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 6 – akapit 1 – podpunkt iii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) że na obszarach wyznaczonych na 
mocy prawa międzynarodowego lub 
krajowego lub przez odpowiedni organ 
właściwy do celów ochrony przyrody, 
w tym terenach, które w styczniu 2008 r. 
lub później posiadały jeden 
z następujących statusów niezależnie od 
tego, czy posiadają go nadal:
– lasy pierwotne i inne zalesione grunty, 
czyli lasy i inne zalesione grunty 
z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją 
wyraźnie widoczne ślady działalności 
człowieka, a procesy ekologiczne nie 
zostały w istotny sposób zaburzone;
– tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku;
– torfowiska;
chyba że przedstawiono dowody, że 
produkcja tego surowca nie kolidowała 
z tymi celami ochrony przyrody i nie jest 
stosowana melioracja uprzednio 
niemeliorowanych gleb lub że zbiory 
surowców są konieczne, aby zachować 
status obszarów o wysokiej różnorodności 
biologicznej;

Poprawka 126

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera f
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Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 6 – akapit 1 – litera b – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) że pozyskiwanie biomasy odbywa 
się z uwzględnieniem zachowania jakości 
gleby i różnorodności biologicznej w celu 
zminimalizowania negatywnych skutków 
w sposób pozwalający uniknąć 
pozyskiwania pniaków i korzeni, 
degradacji lasów pierwotnych lub 
przekształcania tych lasów w plantacje 
leśne, lub pozyskiwania na glebach 
wrażliwych; minimalizuje zrąb zupełny na 
dużą skalę i zapewnia odpowiednie dla 
danego miejsca progi pozyskiwania 
drewna posuszowego oraz wymogi 
dotyczące wykorzystywania systemów 
pozyskiwania drewna, które minimalizują 
wpływ na jakość gleby, w tym 
zagęszczanie gleby, oraz na cechy 
różnorodności biologicznej i siedliska:;

(iv) że pozyskiwanie biomasy odbywa 
się z uwzględnieniem zachowania jakości 
gleby i różnorodności biologicznej w celu 
zminimalizowania negatywnych skutków 
i z wykorzystaniem odpowiednich dla 
danego miejsca praktyk w zakresie 
zrównoważonej gospodarki leśnej 
w oparciu o zasady uzgodnione w ramach 
Forest Europe i FAO;

Poprawka 127

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera g
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 10 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) co najmniej 70 % w przypadku 
energii elektrycznej, ciepła i chłodu 
produkowanych z paliw z biomasy 
wykorzystywanych w instalacjach do dnia 
31 grudnia 2025 r. oraz co najmniej 80 % 
od dnia 1 stycznia 2026 r.;

d) co najmniej 70 % w przypadku 
energii elektrycznej, ciepła i chłodu 
produkowanych z paliw z biomasy 
wykorzystywanych w instalacjach 
oddanych do eksploatacji w okresie od 
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2025 r. oraz co najmniej 80 % 
w przypadku instalacji oddanych 
do eksploatacji od dnia 1 stycznia 2026 r.;

Poprawka 128

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy)
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Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 29 – ustęp 13

Tekst obowiązujący Poprawka

„13. Do celów, o których mowa w ust. 1 
akapit pierwszy lit. c) niniejszego 
artykułu, państwa członkowskie mogą na 
czas ograniczony wprowadzić odstępstwo 
od kryteriów określonych w ust. 2–7 oraz 
ust. 10 i 11 niniejszego artykułu, 
przyjmując inne kryteria dla:
a) instalacji znajdujących się w regionach 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 349 TFUE, w zakresie, w jakim 
obiekty te produkują energię elektryczną 
lub ciepło lub chłód z paliw z biomasy, w 
szczególności w sektorze kosmicznym i 
powiązanej działalności w dziedzinie 
astrofizyki; oraz
b) paliw z biomasy stosowanych 
w instalacjach i w sektorze transportu, 
o których mowa w lit. a) niniejszego 
akapitu, niezależnie od miejsca 
pochodzenia tej biomasy, pod warunkiem 
że kryteria takie są obiektywnie 
uzasadnione z uwagi fakt, że ich celem 
jest zapewnienie danemu regionowi 
najbardziej oddalonemu sprawnego 
przejścia do kryteriów ustanowionych 
w ust. 2–7 oraz ust. 10 i 11 niniejszego 
artykułu, a co za tym idzie – zachęcanie 
do przejścia z paliw kopalnych na 
zrównoważone paliwa z biomasy.
Te inne kryteria, o których mowa 
w niniejszym ustępie, podlegają 
obowiązkowi specjalnego powiadomienia 
Komisji przez dane państwo 
członkowskie.”

(Dyrektywa (UE) 2018/2001)

Poprawka 129

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera b
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Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki 
w celu zapewnienia, aby podmioty 
gospodarcze przedkładały wiarygodne 
informacje dotyczące zgodności 
z kryteriami zrównoważonego rozwoju 
i ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
określonymi w art. 29 ust. 2–7 i 10 
i art. 29a ust. 1 i 2, oraz aby podmioty 
gospodarcze udostępniały odpowiednim 
państwom członkowskim, na ich wniosek, 
dane wykorzystane do opracowania tych 
informacji.

Państwa członkowskie podejmują środki 
w celu zapewnienia, aby podmioty 
gospodarcze przedkładały wiarygodne 
informacje dotyczące zgodności 
z kryteriami zrównoważonego rozwoju 
i ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
określonymi w art. 29 ust. 2–7 i 10 
i art. 29a ust. 1 i 2, oraz aby podmioty 
gospodarcze udostępniały odpowiednim 
państwom członkowskim, na ich wniosek, 
dane wykorzystane do opracowania tych 
informacji. Państwa członkowskie 
wymagają od podmiotów gospodarczych 
zapewnienia odpowiedniego standardu 
niezależnego audytu przedłożonych 
informacji oraz dostarczenia dowodów 
przeprowadzenia tej czynności. W ramach 
audytu kontroluje się, czy systemy 
stosowane przez podmioty gospodarcze są 
dokładne, wiarygodne i zabezpieczone 
przed nadużyciami, z uwzględnieniem 
weryfikacji zapewniającej, że żadnych 
materiałów nie zmodyfikowano ani nie 
usunięto w sposób zamierzony, tak by 
partia lub jej część mogły stać się 
odpadem lub pozostałością. Ocenia się 
również częstotliwość i metodykę 
pobierania próbek i solidność danych.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera d
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 30 – ustęp 6 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalacji wytwarzających 
energię elektryczną, ciepło i chłód 
o całkowitej nominalnej mocy cieplnej 
wynoszącej 5–10 MW państwa 
członkowskie ustanawiają uproszczone 

W przypadku instalacji wytwarzających 
energię elektryczną, ciepło i chłód 
o całkowitej nominalnej mocy cieplnej 
wynoszącej 10–20 MW, począwszy od 1 
stycznia 2027 r., państwa członkowskie 
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krajowe systemy weryfikacji do celów 
zapewnienia spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju i ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych określonych 
w art. 29 ust. 2–7 i 10.

ustanawiają uproszczone krajowe systemy 
weryfikacji do celów zapewnienia 
spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju i ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych określonych w art. 29 
ust. 2–7 i 10.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 31 – ustępy 2, 3 i 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) w art. 31 uchyla się ust. 2, 3 i 4; skreśla się

Poprawka 132

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 31 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zapewnia utworzenie 
unijnej bazy danych celem umożliwienia 
śledzenia ciekłych i gazowych paliw 
odnawialnych oraz pochodzących 
z recyklingu paliw węglowych.

1. Komisja zapewnia utworzenie 
unijnej bazy danych celem umożliwienia 
śledzenia ciekłych i gazowych paliw 
odnawialnych, w tym śledzenia 
wykorzystywanych do ich produkcji 
surowców wymienionych w załączniku IX, 
oraz pochodzących z recyklingu paliw 
węglowych.

Poprawka 133

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 31 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w odniesieniu do produkcji 4. Kiedy w odniesieniu do produkcji 
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danej partii gazów odnawialnych wydano 
gwarancje pochodzenia, państwa 
członkowskie zapewniają, aby te 
gwarancje pochodzenia zostały anulowane, 
zanim dana partia gazów odnawialnych 
będzie mogła zostać zarejestrowana 
w bazie danych.

danej partii gazów odnawialnych wydano 
gwarancje pochodzenia, państwa 
członkowskie zapewniają, aby te 
gwarancje pochodzenia zostały 
zarejestrowane w bazie danych i zostały 
anulowane po wycofaniu danej partii 
gazów odnawialnych z europejskiej sieci 
gazów odnawialnych.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Artykuł 31 a – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu weryfikacji danych dobrowolne 
systemy lub krajowe systemy uznane przez 
Komisję zgodnie z art. 30 ust. 4, 5 i 6 mogą 
wykorzystywać systemy informatyczne 
osób trzecich w roli pośredników 
zajmujących się gromadzeniem danych, 
pod warunkiem że Komisja została 
powiadomiona o takim wykorzystaniu.

W celu weryfikacji danych dobrowolne 
systemy lub krajowe systemy uznane przez 
Komisję zgodnie z art. 30 ust. 4, 5 i 6 mogą 
wykorzystywać systemy informatyczne 
osób trzecich w roli pośredników 
zajmujących się gromadzeniem danych, 
pod warunkiem że Komisja została 
powiadomiona o takim wykorzystaniu.

W miarę możliwości baza danych zawiera 
zdezagregowane dane na poziomie NUTS 
3 lub NUTS 2.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 5 – litera a
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Załącznik V – część C – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do celów wyliczenia, o którym 
mowa w pkt 1 lit. a), ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych dzięki lepszej 
gospodarce rolnej esca, np. redukcji upraw 
lub uprawie zerowej, poprawie 
płodozmianu, stosowaniu uprawy 
okrywowej, w tym zarządzania 

6. Do celów wyliczenia, o którym 
mowa w pkt 1 lit. a), ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych dzięki lepszej 
gospodarce rolnej esca, np. redukcji upraw 
lub uprawie zerowej, składowaniu węgla 
w glebie z biowęglem, poprawie 
płodozmianu, stosowaniu uprawy 
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pozostałościami pożniwnymi oraz 
stosowania organicznych polepszaczy 
gleby (np. kompostu, produktu fermentacji 
obornika), uwzględnia się tylko 
w przypadku, gdy nie wiąże się z tym 
ryzyko niekorzystnego wpływu na 
bioróżnorodność. Co więcej, należy 
przedstawić solidne i wiarygodne dowody, 
że nastąpił wzrost ilości pierwiastka węgla 
w glebie lub że prawdopodobnie nastąpi on 
w okresie, w którym przedmiotowe 
surowce były uprawiane, przy 
uwzględnieniu emisji powstałych 
w sytuacji, gdy takie praktyki prowadzą do 
zwiększonego stosowania nawozów 
i herbicydów37.

okrywowej, w tym zarządzania 
pozostałościami pożniwnymi oraz 
stosowania organicznych polepszaczy 
gleby (np. kompostu, produktu fermentacji 
obornika), uwzględnia się tylko 
w przypadku, gdy nie wiąże się z tym 
ryzyko niekorzystnego wpływu na 
bioróżnorodność. Węgiel w biomasie może 
zostać przekształcony w procesie pirolizy 
w biowęgiel, który może być składowany 
w ramach rolniczego wykorzystania, co 
czyni go technologią ujemnego bilansu 
emisji. W tym przypadku premia za lepszą 
gospodarkę rolną i lepsze zarządzanie 
obornikiem wraca do rolnika 
odpowiedzialnego za ujemną emisję, gdy 
wystawiane są certyfikaty 
zrównoważonego rozwoju lub certyfikaty 
środowiskowe. Co więcej, należy 
przedstawić solidne i wiarygodne dowody, 
że nastąpił wzrost ilości pierwiastka węgla 
w glebie lub że prawdopodobnie nastąpi on 
w okresie, w którym przedmiotowe 
surowce były uprawiane, przy 
uwzględnieniu emisji powstałych 
w sytuacji, gdy takie praktyki prowadzą do 
zwiększonego stosowania nawozów 
i herbicydów37.

_________________ _________________
37 Pomiary ilości pierwiastka węgla 
w glebie mogą stanowić taki dowód, np. 
przez pierwszy pomiar przed uprawą 
i kolejne pomiary w regularnych odstępach 
co kilka lat. W takim przypadku, zanim 
dostępny będzie drugi pomiar, wzrost 
ilości pierwiastka węgla w glebie 
szacowany byłby na podstawie 
reprezentatywnych eksperymentów lub 
modeli gleby. Od drugiego pomiaru 
pomiary stanowiłyby podstawę 
stwierdzenia faktu wzrostu ilości 
pierwiastka węgla w glebie i wielkości 
tego wzrostu.

37 Pomiary ilości pierwiastka węgla 
w glebie mogą stanowić taki dowód, np. 
przez pierwszy pomiar przed uprawą 
i kolejne pomiary w regularnych odstępach 
co kilka lat. W takim przypadku, zanim 
dostępny będzie drugi pomiar, wzrost 
ilości pierwiastka węgla w glebie 
szacowany byłby na podstawie 
reprezentatywnych eksperymentów lub 
modeli gleby. Od drugiego pomiaru 
pomiary stanowiłyby podstawę 
stwierdzenia faktu wzrostu ilości 
pierwiastka węgla w glebie i wielkości 
tego wzrostu.
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Poprawka 136

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 5 – litera c
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Załącznik V – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. W obliczeniach, o których mowa 
w pkt 17, emisje do podziału to, eec + e l + 
esca + te części ep, etd, eccs, i eccr, które mają 
miejsce przed fazą produkcji, w której 
powstaje produkt uboczny i w jej trakcie. 
Jeśli w odniesieniu do tych produktów 
ubocznych jakiekolwiek emisje przypisano 
do wcześniejszych faz produkcji w cyklu 
życia, uwzględnia się jedynie tę część 
emisji, którą przypisano do pośredniego 
produktu paliwowego w ostatniej fazie 
produkcji, a nie całość emisji. W 
przypadku biogazu i biometanu do celów 
powyższych obliczeń uwzględnia się 
wszystkie produkty uboczne, które nie 
wchodzą w zakres pkt 7. Odpadom 
i pozostałościom nie przypisuje się emisji. 
W obliczeniach produkty uboczne mające 
negatywną wartość energetyczną uznaje się 
za posiadające zerową wartość 
energetyczną. Odpady i pozostałości, 
w tym wszystkie odpady i pozostałości 
uwzględnione w załączniku IX, uznaje się 
za materiały o zerowej emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia, aż do 
momentu ich zbiórki, bez względu na to, 
czy są przetwarzane na produkty pośrednie 
przed przekształceniem w produkt 
końcowy. Uznaje się, że w przypadku 
pozostałości nieuwzględnionych 
w załączniku IX i nadających się do 
wykorzystania na rynku żywności lub pasz 
wartość związanych z nimi emisji 
spowodowanych wydobyciem, zbiorem lub 
uprawą surowców (eec) odpowiada 
wartości takich emisji związanych 
z najbliższym ich zamiennikiem na rynku 
żywności i pasz, uwzględnionym w tabeli 
w części D. W przypadku paliw z biomasy 
produkowanych w rafineriach, innych niż 

18. W obliczeniach, o których mowa 
w pkt 17, emisje do podziału to, eec + e l + 
esca + te części ep, etd, eccs, i eccr, które mają 
miejsce przed fazą produkcji, w której 
powstaje produkt uboczny i w jej trakcie. 
Jeśli w odniesieniu do tych produktów 
ubocznych jakiekolwiek emisje przypisano 
do wcześniejszych faz produkcji w cyklu 
życia, uwzględnia się jedynie tę część 
emisji, którą przypisano do pośredniego 
produktu paliwowego w ostatniej fazie 
produkcji, a nie całość emisji. W 
przypadku biogazu i biometanu do celów 
powyższych obliczeń uwzględnia się 
wszystkie produkty uboczne, które nie 
wchodzą w zakres pkt 7. Odpadom 
i pozostałościom nie przypisuje się emisji. 
W obliczeniach produkty uboczne mające 
negatywną wartość energetyczną uznaje się 
za posiadające zerową wartość 
energetyczną. Odpady i pozostałości, 
w tym wszystkie odpady i pozostałości 
uwzględnione w załączniku IX, uznaje się 
za materiały o zerowej emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia, aż do 
momentu ich zbiórki, bez względu na to, 
czy są przetwarzane na produkty pośrednie 
przed przekształceniem w produkt 
końcowy. W przypadku paliw z biomasy 
produkowanych w rafineriach, innych niż 
zakłady przetwórcze w połączeniu 
z kotłami lub układami kogeneracyjnymi 
dostarczającymi ciepło lub energię 
elektryczną do zakładów przetwórczych, 
jednostką analityczną do celów obliczeń, 
o których mowa w pkt 17, jest rafineria.
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zakłady przetwórcze w połączeniu 
z kotłami lub układami kogeneracyjnymi 
dostarczającymi ciepło lub energię 
elektryczną do zakładów przetwórczych, 
jednostką analityczną do celów obliczeń, 
o których mowa w pkt 17, jest rafineria.

Poprawka 137

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 8 – litera a a (nowa)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Załącznik IX – część A – litera a a – litera r

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) aa) w części A dodaje się literę 
w brzmieniu:
r) Rośliny międzyplonowe i uprawy 
okrywowe.

Poprawka 138

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa (UE) 2018/2001
Załącznik IX – część A – litera g

Tekst obowiązujący Poprawka

8a) załącznik IX lit. g) otrzymuje 
brzmienie:
„g) puste wiązki owoców palmy;”

(Dyrektywa (UE) 2018/2001)
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