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Opinia 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego  i Rady w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)  

COM(2016)767 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 25.04.2017 r.  

 

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (KSZUE) popiera wspólny dla 

całej UE cel, jakim jest osiągnięcie 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii brutto w UE w 2030 r. Jednocześnie KSZUE zwraca uwagę, że 

wiele spośród zawartych w projekcie dyrektywy środków mających służyć realizacji tego celu 

nie uwzględnia specyfiki poszczególnych państw członkowskich i wymaga zmiany lub 

doprecyzowania. 

2. W ocenie KSZUE nie do zaakceptowania jest narzucenie państwom członkowskim 

linearnego modelu rozwoju odnawialnych źródeł energii, ponieważ takie podejście narażać 

może niektóre z nich, w tym Polskę, na nieuzasadnione i nadmierne sankcje finansowe, m.in. w 

formie obowiązkowych wpłat na rzecz zarządzanej przez KE platformy finansowej. 

Proponowane przez KE rozwiązanie pośrednio nakłada na państwa członkowskie bardzo 

konkretne zobowiązania finansowe, które w opinii KSZUE powinny uwzględniać realia 

poszczególnych państw, w tym m.in. lokalne zasoby OZE oraz siłę nabywczą konsumentów.  

3. Zdaniem KSZUE na obecnym etapie rozwoju jednolitego rynku energii elektrycznej, 

uczestnictwo transgranicznych mocy wytwórczych w mechanizmach wsparcia powinno mieć 

charakter dobrowolny, a nie obowiązkowy. Wytworzona lokalnie i zużyta lokalnie energia OZE 

przynosi zdecydowanie lepsze skutki klimatyczne i środowiskowe, zaś udział mocy 

transgranicznych może znacząco osłabić rozwój rodzimych źródeł OZE. 

4. KSZUE zwraca uwagę na niespójność między przepisami w projekcie dyrektywy o OZE 

dotyczącymi promowania wykorzystania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych do 

celów energetycznych a przepisami dyrektywy odpadowej 2008/98/WE, zgodnie z którą ich 

recykling ma pierwszeństwo. Taka niespójność powoduje, że dwa systemy przepisów 

konkurują o ten sam surowiec. 

5. Zdaniem KSZUE główny nacisk powinien być położony na pełne wykorzystanie lokalnie 

dostępnych zasobów biomasy, która jest istotnym instrumentem niskoemisyjnej transformacji 

miksu paliwowego. Zaproponowane przez KE powiązanie dalszego uznawania biomasy jako 

źródła OZE oraz kogeneracji może spowolnić rozwój źródeł OZE w Polsce oraz tworzy 

nieuzasadnioną preferencję dla niesterowalnych źródeł OZE. Dlatego KSZUE nie popiera 

nowych ograniczeń wsparcia biomasy, które są nieuzasadnione i uderzają w swobodę wyboru 

miksu energetycznego.  

6. KSZUE popiera koncepcję dalszego ograniczania wykorzystania surowców spożywczych lub 

pastewnych do produkcji biopaliw, ponieważ dalszy rozwój OZE nie może stanowić 

konkurencji dla produkcji żywności. Niemniej propozycję ograniczenia wykorzystania tego 

rodzaju biopaliw do poziomu 3,8% w 2030 r. KSZUE uznaje za zbyt radykalną i wykraczającą 

poza ramy polityki klimatyczno-energetycznej uzgodnione przez Radę Europejską w 

październiku 2014 r.  
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