
 

 
Druk  nr  2962-A         

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

.  

     VII kadencja 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ENERGETYKI 
I SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH 

 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 2930). 
 

Sejm na 82. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu –  skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2962  do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych w celu rozpatrzenia 

wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego  czytania. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych po  

rozpatrzeniu wniosku i poprawek   na posiedzeniu  w dniu 16 grudnia  2014 r. 

 wnosi: 

 

 W y s o k i   S e j m   raczy następujący wniosek i   poprawki: 
 
 

odrzucić projekt ustawy; 
– KP PiS 

– odrzucić 
W art. 1: 
1) w pkt 4 w art. 28a: 

a) w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b–28bc;”; 

b) ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Wsparcie finansowe w zakresie wytwarzania biokomponentów i biopaliw 

ciekłych oraz ich wykorzystania, pochodzące ze środków publicznych, w tym ze 
środków funduszy Unii Europejskiej, może zostać udzielone podmiotowi 



ubiegającemu się o przyznanie wsparcia finansowego, pod warunkiem że 
biokomponenty i biopaliwa ciekłe, które będą objęte wsparciem, spełniają 
kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b–28bc.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 1 i 6 należy rozpatrywać łącznie. 
 

2) w pkt 6 w art. 28ba: 

a) w ust. 1: 
– wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

 „Biokomponenty spełniają kryterium ochrony terenów o wysokiej wartości 
bioróżnorodności, jeżeli biomasa wykorzystywana do ich wytwarzania nie 
pochodzi z terenów, które w okresie od 1 do 31 stycznia 2008 r. lub po tym 
okresie, posiadały następujący status, niezależnie od tego, czy posiadają go 
nadal:”, 

–pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) obszarów wyznaczonych: 
a) na cele ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z 
późn. zm.), 

b) do ochrony rzadkich, zagrożonych lub poważnie zagrożonych 
ekosystemów lub gatunków, które zostały uznane za takie na 
podstawie umów międzynarodowych lub wykazów sporządzonych 
przez organizacje międzyrządowe lub Międzynarodową Unię Ochrony 
Przyrody pod warunkiem uznania ich przez Komisję Europejską 
zgodnie z art. 18 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2009/28/WE;”, 

– w pkt 3 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności:”; 
b) ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Uznaje się, że biokomponenty pochodzące z obszarów określonych w ust. 1 pkt 
2 spełniają kryterium ochrony terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, 
pod warunkiem, że zainteresowany podmiot przedstawi dowody, że produkcja 
biomasy wykorzystanej do ich wytworzenia nie narusza celów ochrony 
przyrody.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
3) w pkt 6 w art. 28bb w ust. 2 pkt 1–3 nadać brzmienie: 

 „1) terenów podmokłych, które są pokryte lub nasączone wodą stale lub przez znaczną 
część roku; 

2) obszarów stale zalesianych, czyli obszarów obejmujących więcej niż 1 ha z 
drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i pokryciem powierzchni przez korony 



drzew powyżej 30%, lub drzewami mogącymi osiągnąć te wartości w miejscu ich 
naturalnego występowania; 

3) obszarów obejmujących więcej niż 1 ha z drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i 
z pokryciem powierzchni przez korony drzew pomiędzy 10% a 30%, lub drzewami 
mogącymi osiągnąć te progi w miejscu ich naturalnego występowania, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy przedstawiono dowody, że obszar ten przed i po przekształceniu 
magazynuje taką ilość pierwiastka węgla, że stosując metodykę określoną w pkt II. 3. 
załącznika do ustawy, zostałoby spełnione kryterium określone w art. 28b.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
4) w pkt 6 art. 28bd nadać brzmienie: 

„Art. 28bd. Biokomponenty spełniają kryterium zrównoważonej gospodarki rolnej, 
jeżeli uprawa biomasy wykorzystywanej do ich wytwarzania, w ramach 
działalności rolniczej, prowadzona była zgodnie z: 

1) wymogami w obszarze: 
a) „Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej 

kulturze rolnej” – wymogi podstawowe w zakresie zarządzania 
SMR1, SMR 2 i SMR 3, 

b) „Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin” – wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania SMR 10 

– określonymi w załączniku II rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 
352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 
1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013 
r., str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 
1306/2013”, oraz 

2)  minimalnymi normami w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, określonymi na podstawie art. 94 rozporządzenia 
nr 1306/2013.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
5) w pkt 6 w art. 28be w ust. 2 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) zapewnia, że suma wszystkich partii biomasy albo biokomponentów 
wyprowadzonych z mieszanki posiada ten sam stopień zrównoważenia i jest równa 
sumie wszystkich partii biomasy albo biokomponentów wprowadzonych do tej 
mieszanki.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
6) w pkt 6 w art. 28bf dodać ust. 3 w brzmieniu: 



„3. Weryfikacja spełnienia wymogów i minimalnych norm, o których mowa w art. 
28bd, jest prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
ramach przyznawania płatności bezpośrednich na podstawie przepisów o 
płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
W art. 2: 

7) po pkt 1 dodać nowy pkt w brzmieniu: 

„…) w art. 9e w ust. 4 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w 
brzmieniu: 

„7) w przypadku  biopłynów, dokumenty określone w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 
pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, potwierdzające 
spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-
28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
8) po pkt 1 dodać nowy pkt w brzmieniu: 

„…) art. 9s1 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 9s1. 1. Biopłyny mogą być zaliczone na poczet realizacji krajowego celu, 

o którym mowa w art. 20a ust. 2 pkt 1, wyłącznie wtedy, gdy spełniają one 
kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

2. Wsparcie finansowe w zakresie produkcji i wykorzystania biopłynów, 
pochodzące ze środków publicznych, w tym środków funduszy Unii 
Europejskiej, może zostać udzielone podmiotowi ubiegającemu się o 
przyznanie wsparcia finansowego, pod warunkiem, że biopłyny objęte 
wsparciem, spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa 
w art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

3. Wykazanie, że biopłyny spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, 
o których mowa w art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych, odbywa się zgodnie z art. 9e.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 8 i 9 należy rozpatrywać łącznie. 
 

9) pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) po art. 20g dodaje się art. 20ga–20gc w brzmieniu: 
„Art. 20ga. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do 

udostępniania informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze 
stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodzących i 
elektrycznych, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. 



2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej. 

Art. 20gb. Minister właściwy do spraw gospodarki przy udziale jednostek samorządu 
terytorialnego opracowuje programy informacyjne, doradcze lub 
szkoleniowe informujące społeczeństwo o korzyściach i rozwiązaniach 
praktycznych związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii ze źródeł 
odnawialnych. 

Art. 20gc. Minister właściwy do gospodarki zapewnia dostęp do informacji 
i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia odnawialnych źródeł 
energii, wysoko efektywnych technologii oraz systemów ogrzewczych i 
chłodzenia.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
10) pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) w art. 51 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 
brzmieniu: 

„2. Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń i 
instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę zastosowanych w 
samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu 
powinny zapewniać sprawność przemiany energetycznej wynoszącej co 
najmniej 85%, a zastosowanych w instalacjach przemysłowych co najmniej 
70%, o ile jest to uzasadnione technicznie lub ekonomicznie. Przepis ust. 1 
stosuje się.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 

11) w pkt 4 w lit. d w ust. 5 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia:”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

12) w pkt 4  lit. e nadać brzmienie: 

„e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze 

rozporządzenia, wymagania dotyczące oznaczenia ekologicznego, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego 
użytkowania urządzeń poprzez powszechny dostęp do informacji o tych 
urządzeniach.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 



13) dodać pkt 5 w brzmieniu:  

„5) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu: 
„Art. 52a. 1. W przypadku gdy wsparcie finansowe pochodzące ze środków 

publicznych, w tym środków funduszy Unii Europejskiej, jest 
przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, 
wsparciem obejmuje się w szczególności technologie o sprawności 
przemiany energetycznej wynoszącej co najmniej 85% w przypadku 
ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub 
lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 
późn. zm.), a w przypadku zastosowania ich w instalacjach 
przemysłowych co najmniej 70%; 

2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła 
spełniające minimalne wymagania dotyczące oznakowania 
ekologicznego określone w decyzji Komisji 2007/742/WE z dnia 9 
listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne dotyczące 
przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom 
ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom 
ciepła (Dz. Urz. L 301 z 20.11.2007, str. 14, z późn. zm.); 

3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię 
promieniowania słonecznego, wsparciem obejmuje się w 
szczególności technologie oparte na normach europejskich, w tym 
podlegających oznakowaniu ekologicznemu, etykietowaniu 
etykietami energetycznymi. 

2. Przy ocenie skuteczności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy 
wejściowej do mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 1, 
zastosowanie mają w szczególności procedury obowiązujące w prawie 
Unii Europejskiej lub prawie międzynarodowym.”.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
14) w art. 3 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 401c dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu: 
„13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są 

przeznaczone na wspieranie rozwoju: 
1) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem 

obejmuje się w szczególności technologie o sprawności przemiany 
energetycznej wynoszącej co najmniej 85% w przypadku ich zastosowania 
w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym 
przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), a w przypadku 
zastosowania ich w instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła 
spełniające minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego 
określone w decyzji Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. 



określającej kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, 
gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. L 301 z 20.11.2007, 
str. 14, z późn. zm.); 

3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię 
promieniowania słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności 
technologie oparte na normach europejskich, w tym podlegających 
oznakowaniu ekologicznemu, etykietowaniu etykietami energetycznymi. 

14. Przy ocenie skuteczności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy 
wejściowej do mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, 
zastosowanie mają w szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii 
Europejskiej lub prawie międzynarodowym.”.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 

W art. 5: 
15) w pkt 1 w odnośniku nr 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 
18.06.2010, str. 13);”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
16) pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 43 w pkt 1 w odnośniku nr 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 
się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE 
oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).”.”. 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 
 
Warszawa, dnia 16 grudnia  2014 r. 
 
 
      
 
   Sprawozdawca           Przewodniczący Komisji 
        
 
 
/-/ Krzysztof Gadowski                                                        /-/ Andrzej Czerwiński 
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Minister 
· Spraw Zagr;uiianych 

DPUE. 920 .1675.2014/9/mn: 

dot.: NES·OlS-26-2014 z 16.12.2014 r. 

Warszawa, /f}grudnla 2014 r. 

Pan 
AndrzeJ C'Hrwlńskł 
Przewodniczęey Komisji Nadi\Yyczajnej 

. do sPnlw energetyldlsurowc.ów enerptycznyeh 
sejm Rleczyposflolltaj Polskiej 

Opinia . 
o zcódnó$ci z pi'IWem Unii Europejskiejpopiowek uktYdi wt/oded}cowym. spmWwdanlu 

· •.. icJmisJłnrsdzrłtY~ajnej dą spł"QW energetjold J sciroWców.energetyan}ICh ;(dtuk pi ~z-A) . 
·.· o ptiUisldm proJekde ust11wyo zmlt1nle ustowyo blokomponimtcrch Iblopaliwam de/dyr.h 
oraz nifi~rych innYe/l ustaw, wyraiona pr& ministra właśCIWego do spraw cztonko!i.tWa . 

· ·· · RzeczypOspOiiteJPo~Jw-Unii EuropejSkieJ · 

Szanowny Poni~ Przewodniczący, 

w zwią~ku z przedłożonym dodatkowym sprawozdaniem Komisji pozwalam sobie wyrazić 
· poniźsz~ opinię. 

· Popra~ maj41ea na celu odrzucłi!nle prOjektu ustawy jest niezgodna ~· prawem unn 
EurO.peJskit!j, gdyż jej ewentualne p~yjęcie uniemożliwi pełne wdrożenie do polskiego pra·wa 
dyrektywy ·2009128/WE. ·· 

. ·r.· zastrżeil!niem poWyższej uwagi poprawki u.ftta w dodatkowym .,awOidaniu KoMisji·. 
są zgodne· z prawem Unłł Europejskiej. · · 

oo wiadomości; 
Pan Janusz P~ectlociński 
Wicepretes Rady Ministrów 

· Minister Gospodłrki 

Z poważrini~m 

. : . . 
. ::. 

. . . :··~ 
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	„1) terenów podmokłych, które są pokryte lub nasączone wodą stale lub przez znaczną część roku;
	2) obszarów stale zalesianych, czyli obszarów obejmujących więcej niż 1 ha z drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i pokryciem powierzchni przez korony drzew powyżej 30%, lub drzewami mogącymi osiągnąć te wartości w miejscu ich naturalnego występowania;
	3) obszarów obejmujących więcej niż 1 ha z drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew pomiędzy 10% a 30%, lub drzewami mogącymi osiągnąć te progi w miejscu ich naturalnego występowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy...

	– KP PO
	– przyjąć
	4) w pkt 6 art. 28bd nadać brzmienie:
	„Art. 28bd. Biokomponenty spełniają kryterium zrównoważonej gospodarki rolnej, jeżeli uprawa biomasy wykorzystywanej do ich wytwarzania, w ramach działalności rolniczej, prowadzona była zgodnie z:
	1) wymogami w obszarze:
	a) „Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej” – wymogi podstawowe w zakresie zarządzania SMR1, SMR 2 i SMR 3,
	b) „Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin” – wymóg podstawowy w zakresie zarządzania SMR 10

	– określonymi w załączniku II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) n...
	2)  minimalnymi normami w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, określonymi na podstawie art. 94 rozporządzenia nr 1306/2013.”;



	– KP PO
	– przyjąć
	„3) zapewnia, że suma wszystkich partii biomasy albo biokomponentów wyprowadzonych z mieszanki posiada ten sam stopień zrównoważenia i jest równa sumie wszystkich partii biomasy albo biokomponentów wprowadzonych do tej mieszanki.”;

	– KP PO
	– przyjąć
	„3. Weryfikacja spełnienia wymogów i minimalnych norm, o których mowa w art. 28bd, jest prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznawania płatności bezpośrednich na podstawie przepisów o płatnościach w ramach sys...

	– KP PO
	– przyjąć
	„…) w art. 9e w ust. 4 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
	„7) w przypadku  biopłynów, dokumenty określone w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, potwierdzające spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc ustawy o biokomponenta...


	– KP PO
	– przyjąć
	„…) art. 9s1 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 9s1. 1. Biopłyny mogą być zaliczone na poczet realizacji krajowego celu, o którym mowa w art. 20a ust. 2 pkt 1, wyłącznie wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopali...
	2. Wsparcie finansowe w zakresie produkcji i wykorzystania biopłynów, pochodzące ze środków publicznych, w tym środków funduszy Unii Europejskiej, może zostać udzielone podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie wsparcia finansowego, pod warunkiem, że b...
	3. Wykazanie, że biopłyny spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, odbywa się zgodnie z art. 9e.”;”;


	– KP PO
	– przyjąć
	Uwaga: poprawki zawarte w pkt 8 i 9 należy rozpatrywać łącznie.
	„2) po art. 20g dodaje się art. 20ga–20gc w brzmieniu:
	„Art. 20ga. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do udostępniania informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodzących i elektrycznych, wykorzystujących energię ze źródeł odnawi...
	2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

	Art. 20gb. Minister właściwy do spraw gospodarki przy udziale jednostek samorządu terytorialnego opracowuje programy informacyjne, doradcze lub szkoleniowe informujące społeczeństwo o korzyściach i rozwiązaniach praktycznych związanych z rozwojem i wy...
	Art. 20gc. Minister właściwy do gospodarki zapewnia dostęp do informacji i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii oraz systemów ogrzewczych i chłodzenia.”;”;

	– KP PO
	– przyjąć
	„3) w art. 51 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
	„2. Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń i instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę zastosowanych w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu powinny zapewniać sprawność prz...


	– KP PO
	– przyjąć
	„Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia:”;

	– KP PO
	– przyjąć
	„e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
	„6. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące oznaczenia ekologicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń poprzez powszechny dos...


	– KP PO
	– przyjąć
	„5) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:
	„Art. 52a. 1. W przypadku gdy wsparcie finansowe pochodzące ze środków publicznych, w tym środków funduszy Unii Europejskiej, jest przeznaczone na wspieranie rozwoju:
	1) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lo...
	2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne dotyczące przy...
	3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach europejskich, w tym podlegających oznakowaniu ekologicznemu, etykietowaniu etykietami energet...
	2. Przy ocenie skuteczności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają w szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie międzynarodowym.”.”;


	– KP PO
	– przyjąć
	„2) w art. 401c dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:
	„13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są przeznaczone na wspieranie rozwoju:
	1) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lo...
	2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne dotyczące przy...
	3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach europejskich, w tym podlegających oznakowaniu ekologicznemu, etykietowaniu etykietami energet...

	14. Przy ocenie skuteczności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie międzynarodowym....


	– KP PO
	– przyjąć
	W art. 5:
	„1) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);”;

	– KP PO
	– przyjąć
	„2) w art. 43 w pkt 1 w odnośniku nr 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
	„3) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 1...


	– KP PO
	– przyjąć



