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I. WPROWADZENIE

1. W dniu 18 października 2012 r. Komisja przedłożyła powyższy wniosek oparty na art. 192 

ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jego art. 114 w związku z pewnymi 

zaproponowanymi przepisami.

Wniosek ten1 ma na celu zmianę dyrektywy w sprawie jakości paliw (98/70/WE zmienionej 

przez 2009/30/WE, zwanej dalej „dyrektywą w sprawie jakości paliw”) i dyrektywy

w sprawie odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE, zwanej dalej „dyrektywą w sprawie 

odnawialnych źródeł energii”) na podstawie wymogu zawartego w tych dwóch dyrektywach 

zobowiązującego Komisję do przedstawienia sprawozdania zawierającego przegląd wpływu 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów2 na emisje gazów cieplarnianych i poruszającego 

kwestię sposobów zminimalizowania tego wpływu, w stosownych przypadkach wraz

z wnioskiem3.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w Parlamencie Europejskim głosowała nad swoim sprawozdaniem w dniu 11 lipca 2013 r.,

a następnie Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu na posiedzeniu 

plenarnym w dniach 9–12 września 2013 r.4

W dniu 13 czerwca 2014 r. Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie projektu 

wniosku. Po zweryfikowaniu przez prawników lingwistów Rada w dniu 9 grudnia 2014 r.

przyjęła wspólne stanowisko zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą określoną w art. 

294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W trakcie prac Rada uwzględniła także opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego. Komitet Regionów postanowił nie wydawać opinii.

                                               
1 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 

CODEC 2432.
2 Skrót angielski „ILUC”.
3 Artykuł 7d ust. 6 dyrektywy 2009/30/WE oraz art. 19 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE.
4 A7-0279/2013.
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II. CEL

Celem wniosku Komisji jest zapoczątkowanie procesu przestawienia się na takie biopaliwa, 
które zapewniają znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych także wówczas, gdy 
zgłaszane są szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów. 
Komisja podkreśla, że należy chronić istniejące inwestycje, a jednocześnie cele jej wniosku
i jego głównych komponentów to:

– ograniczenie udziału konwencjonalnych biopaliw (niosących ze sobą ryzyko emisji 
wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów) w realizacji celów 
określonych w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii;

– poprawa parametrów procesów produkcji biopaliw pod względem emisji gazów 
cieplarnianych (zmniejszenie emisji powiązanych) przez podwyższenie progu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla nowych instalacji, przy zapewnieniu 
ochrony instalacji, które już działały;

– przyczynienie się do lepszej penetracji rynku przez zaawansowane biopaliwa 
(w niewielkim stopniu prowadzące do pośrednich zmian użytkowania gruntów) dzięki 
dopuszczeniu większego udziału tych paliw w realizacji celów określonych
w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii niż udział biopaliw 
konwencjonalnych;

– poprawa sprawozdawczości na temat emisji gazów cieplarnianych poprzez 
zobowiązanie państw członkowskich i dostawców paliw do zgłaszania szacowanych 
emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów związanej
z biopaliwami.

III. ANALIZA STANOWISKA RADY

1. Uwagi ogólne

Wprawdzie Rada zgadza się z Komisją i Parlamentem Europejskim co do głównych celów 
wniosku, ale podejście Rady pociągało za sobą zmiany w pierwotnym wniosku. Rada dąży do 
wyważonego podejścia uwzględniającego potrzebę uwzględnienia następujących kwestii:

– światowego zjawiska pośredniej zmiany użytkowania gruntów;

– celu, jakim jest przedstawianie motywacji na rzecz stosowania bardziej 
zaawansowanych biopaliw;

– wyraźniejszej perspektywy inwestycyjnej i ochrony inwestycji dokonanych na 
podstawie istniejącego ustawodawstwa UE;
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W wyniku tego podejścia Rada w swoim stanowisku zmienia – do pewnego stopnia –

pierwotny wniosek Komisji, aby uwzględnić w szczególności bieżącą sytuację oraz 

niepewności otaczające dane szacunkowe na temat pośredniej zmiany użytkowania gruntów, 

jak również okoliczności i perspektywy dotyczące produkcji i używania biopaliw, przez 

przeredagowanie tego wniosku i skreślenie niektórych przepisów zawartych w tekście. 

Oznacza to, że Rada nie przyjęła żadnych poprawek wprowadzonych w opinii Parlamentu 

Europejskiego z pierwszego czytania, które odnosiły się do skreślonych części. Oprócz tego 

pewna liczba zaproponowanych poprawek nie została zaakceptowana, ponieważ uznano, że 

nie przyczyniają się one dostatecznie do realizacji celów dyrektywy; inne przepisy 

przeredagowano, by doprecyzować i uściślić tę dyrektywę.

W poniższych sekcjach opisane są zmiany merytoryczne.

2. Podstawowe zagadnienia dotyczące polityki

i) Próg dotyczący konwencjonalnych biopaliw i nowych instalacji

Komisja zaproponowała ograniczenie do 5% udziału biopaliw i biopłynów 

produkowanych ze upraw zbóż i innych upraw roślin wysokoskrobiowych, upraw roślin 

cukrowych i oleistych w realizacji celów dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 

energii, nie nakładając żadnych ograniczeń na ogólne zużycie tych biopaliw.
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Rada uważa wprawdzie, że wprowadzenie wartości progowej może stanowić metodę 

polityki służącą złagodzeniu zjawiska pośredniej zmiany użytkowania gruntów, ale jest 

również zdania, że wniosek Komisji należy zmienić pod kątem wyżej wymienionych

celów. W stanowisku Rady próg ten jest ustalony na wysokości 7%. Stwierdza się, że 

Parlament w poprawce 181 także podwyższył proponowany przez Komisję próg (do 

6%, łącznie z uprawami energetycznymi). Rada nie popiera poprawki 184/REV 

Parlamentu, w której próg stosuje się także do docelowej wartości redukcji 

intensywności emisji gazów cieplarnianych ujętej w dyrektywie w sprawie jakości 

paliw, i stwierdza, że Komisja nie zawarła stosowania tego progu w swoim wniosku. 

Rada uważa, że stosowanie tego progu nie jest właściwe z uwagi na to, że celem 

dyrektywy w sprawie jakości paliw jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

z unijnego koszyka paliw.

Ponadto, o ile Rada akceptuje limit w odniesieniu do udziału w osiąganiu wartości 
docelowych określonych w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii, uważa 
jednak także, że próg nie powinien ograniczać elastyczności państw członkowskich 
przez ustalanie, że ilości biopaliw przekraczające ten próg powinny zostać uznane za 
niespełniające kryterium zrównoważoności, a zatem nie powinny uzyskiwać wsparcia
w państwach członkowskich. Zatem Rada nie może zaakceptować poprawki 89 
Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli chodzi o nowe instalacje, Rada może zasadniczo zgodzić się z podejściem 
Komisji, popieranym także przez Parlament, zakładającym  przesunięcie terminu 
rozpoczęcia obowiązywania progu oszczędności emisji gazów cieplarnianych 
wynoszącego minimum 60% a odnoszącego się do biopaliw/biopłynów produkowanych
w nowych instalacjach (na dzień wejścia w życie dyrektywy, zamiast proponowanej 
stałej daty 1 lipca 2014 r.)
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ii) Dane szacunkowe, sprawozdawczość i weryfikacja dotyczące pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów

W pierwotnym tekście Komisja nałożyła  na państwa członkowskie/dostawców paliw 
obowiązek, by do sprawozdań dołączali szacunkowe dane o emisjach wskutek 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów, do celów obliczenia oszczędności w emisjach 
gazów cieplarnianych w cyklu użytkowania uzyskanych wskutek użytkowania 
biopaliw/biopłynów. Proponuje się odpowiednio nowe załączniki (załącznik V do 
dyrektywy w sprawie jakości paliw i załącznik VIII do dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii) z szacowanymi emisjami wskutek pośrednich zmian 
użytkowania gruntów w odniesieniu do niektórych surowców5.

Rada uważa, że przepisy te powinny lepiej uwzględniać stopień niepewności 
otaczającej modelowanie, założenia i wynikające z nich dane szacunkowe dotyczące 
pośrednich zmian użytkowania gruntów, a jednocześnie powinny dążyć do pojmowania 
tego zjawiska i wspierając opracowywanie najwyższej jakości dowodów naukowych. 
Tekst Rady zawiera zatem – w wyżej wymienionych nowych załącznikach – określone 
przedziały ilustrujące te niepewności dotyczące wstępnych szacunkowych danych
o emisjach wskutek pośrednich zmian użytkowania gruntów. Państwa członkowskie / 
dostawcy biopaliw mieliby zgłaszać ilości biopaliw/biopłynów dla każdej kategorii 
surowców wymienionej w tych załącznikach, na podstawie czego Komisja 
sporządzałaby swoje sprawozdanie obejmujące także przedziały wartości, w celu 
zawężenia zakresu niepewności i tym samym stworzenia solidniejszej podstawy 
naukowej. Ponadto, jeżeli chodzi o sprawozdawczość i przeglądy, Komisja miałaby 
także zbadać ewentualne skutki polityk UE w dziedzinach takich jak środowisko, klimat
i rolnictwo, oraz to, czy można by je uwzględnić.

                                               
5 Zboża i inne uprawy roślin wysokoskrobiowych, uprawy roślin cukrowych i oleistych.
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Uwzględniono także ulepszone elementy przeglądu, w połączeniu z nową definicją 
biopaliw/biopłynów, w których przypadku istnieje niewielkie ryzyko pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów, a także ustaleniem kryteriów określania i certyfikacji takich 
biopaliw/biopłynów, np. uzyskanych przez podwyższenie plonów, oraz rozważenie 
planów certyfikacji produkcji definicją biopaliw/biopłynów obarczonych niskim 
ryzykiem pośredniej zmiany użytkowania gruntów w drodze środków łagodzących na
etapie przedsięwzięcia. W klauzuli przeglądowej zachowano możliwość wprowadzenia 
do kryteriów trwałości skorygowanych szacunkowych czynników pośredniej zmiany 
użytkownika gruntów. Ponadto w stanowisku Rady – w artykule dotyczącym przeglądu 
– wzywa się Komisję do ujęcia w przeglądzie, według poprawek Parlamentu 189, 
107 i 190, najnowszych dostępnych informacji o kluczowych założeniach dotyczących 
szacunkowych danych o pośredniej zmianie użytkowania gruntów; założenia te 
obejmują tendencje w dziedzinie plonów rolnych i wydajności, przydział produktu 
ubocznego i zaobserwowane tempo globalnych zmian użytkowania gruntów
i wylesiania.

Rada nie może zaakceptować poprawki 60 Parlamentu, w której dąży się do włączenia 
do dyrektywy w sprawie jakości paliw czynników pośredniej zmiany użytkowania 
gruntów do obliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu użytkowania od roku 2020,
z racji wyżej przedstawionych kwestii dotyczących charakteru szacunkowych danych 
dotyczących pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Ponadto, w ramach podejścia 
ogólnego, stanowisko Rady dąży do możliwie największej spójności zmian
w dyrektywach w sprawie jakości paliw i w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Rada jest zdania, że ze względu na spójność między obydwoma zmienianymi 
dyrektywami nowy załącznik VIII do dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii zmieniony stanowiskiem Rady powinien zostać zachowany wraz z nowym 
załącznikiem V do dyrektywy w sprawie jakości paliw, i nie powinny być one 
skreślone, jak zakłada Parlament w poprawce 164.
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iii) Motywacja na rzecz stosowania zaawansowanych biopaliw

Aby ulepszyć motywację na rzecz stosowania zaawansowanych biopaliw, oprócz progu 
dla konwencjonalnych biopaliw Komisja zaproponowała system dalszego promowania 
takich biopaliw z surowców niestwarzających dodatkowego zapotrzebowania na grunty, 
sugerując, że wartość energetyczna tych biopaliw powinna być zaliczana  czterokrotnie 
do uzyskania docelowej wartości 10% w transporcie określonej w dyrektywie
w sprawie odnawialnych źródeł energii. Proponuje się nowy załącznik IX do tej 
dyrektywy określający takie surowce, np. odpady i pozostałości.

Parlament określił w swoim stanowisku obowiązkowe wartości docelowe dla państw 
członkowskich, tak by stopniowo biopaliwa zaawansowane stanowiły w roku 2016 co 
najmniej 0,5% zużycia energii, a w roku 2020 – co najmniej 2,5%. Załącznik IX jest 
podzielony na trzy różne kategorie w częściach A, B i C, gdzie niektóre surowce 
liczyłyby się raz, inne dwukrotnie, a niektóre inne czterokrotnie do uzyskania wartości 
docelowej w transporcie wynoszącej 10%, a do wartości docelowych biopaliw 
zaawansowanych liczyłyby się wyłącznie surowce z części A i C.

Rada podziela cel, jakim jest propagowanie używania zaawansowanych biopaliw
o niskim ryzyku spowodowania pośrednich zmian użytkowania gruntów. Na forum 
Rady przeważyły jednak poważne wątpliwości co do korzyści z proponowanego przez 
Komisję poczwórnego liczenia niektórych surowców, a to z racji obaw o ewentualne 
zakłócenia rynku i oszustwa; systemu tego nie uznano za najskuteczniejsze narzędzie 
propagowania zaawansowanych biopaliw. Stanowisko Rady zawiera zatem wiele 
elementów propagujących zaawansowane biopaliwa, jednocześnie pozostawiając 
państwom członkowskim elastyczność odpowiednio do ich potencjału i sytuacji 
wewnętrznej. Od państw członkowskich wymaga się ustalenia krajowych wartości 
docelowych dotyczących zaawansowanych biopaliw na podstawie wartości odniesienia 
wynoszącej 0,5 punktu procentowego z 10-procentowej wartości docelowej energii ze 
źródeł odnawialnych w transporcie, określonej w dyrektywie w sprawie odnawialnych 
źródeł energii. Państwa członkowskie mogą ustalić niższe wartości docelowe na 
podstawie trzech kategorii przyczyn. Będą jednak musiały uzasadnić każdy przypadek 
ustalenia wartości docelowej niższej niż 0,5 punktu procentowego i zgłosić każdą 
przyczynę nieuzyskania krajowej wartości docelowej dotyczącej zaawansowanych 
biopaliw. Komisja ma opublikować zsyntetyzowane sprawozdanie na temat osiągnięć 
państw członkowskich w realizacji wartości docelowych dotyczących zaawansowanych 
biopaliw.
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Zatem, o ile Rada postrzega niewiążące prawnie wartości pośrednie na szczeblu 
krajowym dotyczące zaawansowanych biopaliw jako skuteczny bodziec i wyraźny 
sygnał dla inwestycji, Rada nie może jednak poprzeć ani charakteru, ani sposobu 
realizacji wartości docelowych dotyczących zaawansowanych biopaliw zawartych
w stanowisku Parlamentu z racji obaw dotyczących zarówno dostępności, jak i kosztów 
tych biopaliw. Rada i Parlament (w jego poprawce 111) wydają się zgadzać co do tego, 
by przegląd obejmował ocenę dostępności takich biopaliw, by uwzględnić w tym 
zakresie kwestie środowiskowe, gospodarcze i społeczne, jak również możliwość 
stworzenia dodatkowych kryteriów zapewniających trwałość tych biopaliw.

Aby zaoferować dodatkowe zachęty dla zaawansowanych biopaliw, stanowisko Rady 

rozszerza narzędzie, jakim są transfery statystyczne w dyrektywie w sprawie 

odnawialnych źródeł energii, na takie zaawansowane biopaliwa, a podwójne liczenie 

udziału tych biopaliw rozszerzone jest na ogólne cele tej dyrektywy.

Stanowisko Rady zawiera zmieniony nowy załącznik IX, który rozszerzono tak, by

w części A zawierał więcej pozycji takich jak odpady i pozostałości z gospodarki leśnej 

oraz bioodpady z gospodarstw domowych, które to pozycje będą liczyły się  podwójnie 

– jeżeli chodzi o ich wartość energetyczną – do realizacji wartości docelowych.

W części B byłyby ujęte wyłącznie oleje spożywcze i tłuszcze zwierzęce, których udział 

nie byłby liczony do realizacji krajowej wartości docelowej dotyczącej 

zaawansowanych biopaliw.

W ramach przepisu o przydziale uprawnień opartym na historycznym poziomie emisji, 

surowce do biopaliw niewymienionych w załączniku IX, które to surowce zostały 

ustalone jako odpady, pozostałości, niespożywczy materiał celulozowy lub materiał 

lignocelulozowy, i stosowane w dotychczasowych instalacjach przed przyjęciem 

dyrektywy, mogą być liczone do realizacji krajowej wartości docelowej dotyczącej 

zaawansowanych biopaliw. Usprawniona i wyraźna kategoryzacja zawarta w załączniku 

IX jest, zdaniem Rady, lepsza niż skomplikowana struktura załącznika IX w wersji 

zawartej w stanowisku Parlamentu.
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Rada ogólnie podziela pragnienie Parlamentu, by wzmocnić przepisy, aby 

zminimalizować ewentualne ryzyko oszustwa – np. liczenia jednorazowych partii 

wielokrotnie w UE, lub umyślnego zmieniania materiałów, by weszły one w zakres 

stosowania załącznika IX – dlatego wzięła pod uwagę odpowiednie elementy 

znajdujące się w poprawkach 101 i 185, tak by państwa członkowskie mogły wspierać 

rozwijanie i stosowanie systemów śledzących trasę i pochodzenie surowców,

i wytworzonych z nich biopaliw, przez cały łańcuch wartości, i sprawiać, by podjęto 

działania w przypadku wykrycia oszustwa. Oprócz tego stanowisko Rady przewiduje  

nałożenie na państwa członkowskie obowiązku sprawozdawczego, co umożliwi 

Komisji ocenę skuteczności środków podjętych w celu zapobiegania oszustwom i ich 

zwalczania oraz tego, czy uważa się za konieczne dodatkowe środki, także na szczeblu 

Unii.

Jeżeli chodzi o sporządzanie przez państwa członkowskie i Komisję sprawozdań na 
temat dostępności i trwałości biopaliw wytworzonych z surowców wymienionych
w załączniku IX, stanowisko Rady obejmuje ponadto obowiązek państw członkowskich
i Komisji należytego uwzględniania zasad hierarchii postępowania z odpadami 
ustalonych w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, zasady kaskady biomasy, 
zachowania odpowiednich zasobów węgla w glebie oraz jakości gleby i ekosystemu, ale 
nie uważa za właściwą i wykonalną poprawki 59 Parlamentu, uprawniającej Komisję do 
przyjmowania aktów delegowanych w celu weryfikacji przestrzegania hierarchii 
postępowania z odpadami. Rada zauważa, że poprawki Parlamentu 12 i 109
w podobnym duchu wzywają Komisję do przedłożenia sprawozdania na temat 
dostępności zaawansowanych biopaliw oraz na temat środowiskowych i gospodarczych 
skutków biopaliw wytwarzanych z odpadów, pozostałości, produktów ubocznych lub
z surowców niepochodzących z użytkowania gruntów.
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iv) Motywacja na rzecz odnawialnej energii elektrycznej i środków efektywności 
energetycznej

We wniosku Komisji przedstawiono sposoby łagodzenia ryzyka związanego
z pośrednią zmianą użytkowania gruntów w bezpośrednim związku z wytwarzaniem
i zużywaniem biopaliw. Rada jest jednak zdania, że obniżanie emisji z transportu jako 
cel nadrzędny można propagować również przez szersze stosowanie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W tekście Rady zwiększa się zatem mnożniki do 
obliczania udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zużywanej przez 
transport koleją elektryczną oraz elektryczne pojazdy drogowe, by poprawić ich 
stosowanie i udział w rynku.

W stanowisku Parlamentu brak jest porównywalnych przepisów. Parlament apeluje 
jednak do Komisji o przedstawienie zaleceń dotyczących dodatkowych środków 
zachęcających do efektywności energetycznej i oszczędności energii w transporcie, 
które można zaliczać do obliczania ilości energii ze źródeł odnawialnych zużywanej
w transporcie w związku z zawartą w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł 
energii wartością docelową dla transportu wynoszącą 10% (poprawki 153 i 154). Rada 
postrzega większą efektywność energetyczną ogółem jako istotny wkład w obniżanie 
emisji z transportu, nie uważa ona jednak, aby środki i ich skutki w tym względzie 
powinny być częścią dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie odnawialnych 
źródeł energii.

v) Przestrzeganie kryteriów zrównoważenia: Systemy dobrowolne i wzajemne uznawanie

Jeżeli chodzi o sprawozdawczość i weryfikację w odniesieniu do funkcjonowania 
dobrowolnych systemów ustanowionych na mocy dyrektywy w sprawie jakości paliw
i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, Rada i Parlament przewidziały 
szczegółowe i bardzo podobne przepisy o sprawozdawczości, by umożliwić Komisji 
dokonanie oceny np. niezależności, przejrzystości, udziału zainteresowanych 
podmiotów i ogólnej solidności systemów (poprawki 54, 58 i 103), a tekst Rady 
przewiduje zwrócenie się do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego, w razie 
potrzeby, zmiany przepisów dyrektywy w sprawie jakości paliw i dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii dotyczących dobrowolnych systemów, by propagować 
optymalne rozwiązanie.
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Jeżeli chodzi o wzajemne uznawanie dobrowolnych systemów i krajowych systemów 
przestrzegania kryteriów zrównoważenia dotyczących biopaliw/biopłynów, Rada 
stwierdza, że należy doprecyzować warunki, na jakich obowiązuje zasada wzajemnego 
uznawania w relacji między wszystkimi systemami , by ułatwiać niezakłócone 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W tym celu stanowisko Rady zawiera przepisy 
dotyczące dyrektyw w sprawie jakości paliw i w sprawie odnawialnych źródeł energii, 
na mocy których dane państwo członkowskie może notyfikować Komisji swój system 
krajowy, po czym Komisja dokona oceny tego systemu w trybie priorytetowym. 
Decyzja w sprawie zgodności tak przekazanego systemu krajowego zostałaby podjęta
z zastosowaniem procedury sprawdzającej, przy czym nie można odmówić  
wzajemnego uznania pozytywnie ocenionego systemu przez inne systemy, w tym 
dobrowolne, ustanowione zgodnie z odnośnymi artykułami. Stanowisko Parlamentu 
zawiera automatyczne wzajemne uznawanie systemów weryfikacji (poprawka 102), 
czego Rada nie uważa za stosowne.

vi) Akty delegowane

Komisja zaproponowała dużą liczbę korekt zarówno do dyrektywy w sprawie jakości 
paliw, jak i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, w szczególności
w odniesieniu do przyznawania Komisji uprawnień do przyjmowania aktów na 
podstawie art. 290 i 291 TFUE.

Rada dokonała przeglądu tych przepisów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
przez TFUE od czasu przyjęcia obydwu dyrektyw, w szczególności art. 290 w sprawie 
uprawnienia do przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu 
ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu 
ustawodawczego. Rada postanowiła zatem ograniczyć na okres pięciu lat delegowanie 
uprawnień na Komisję; uprawnienia obejmują dodawanie szacunkowych typowych
i domyślnych wartości ścieżek biopaliw oraz dozwolonych metod analitycznych 
związanych ze specyfikacją paliw oraz zwolnienie z wymogu dotyczącego prężności 
pary dopuszczone dla benzyny zawierającej bioetanol, w poprawkach do dyrektywy
w sprawie jakości paliwa, oraz odnoszą się do ewentualnych dodatków do wykazu 
surowców i paliw w załączniku IX i do szacunkowych wartości typowych i domyślnych 
odnoszących się do ścieżek biopaliw i biopłynów zawartych w dyrektywie w sprawie 
odnawialnych źródeł energii. Rada nie może zatem zaakceptować tych poprawek
w stanowisku Parlamentu, w których weryfikuje się lub uzupełnia przepisy
o delegowaniu na Komisję uprawnień, których nie zachowuje Rada.
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Jeżeli chodzi o inne przepisy dotyczące delegowania uprawnień proponowane przez 
Komisję, to Rada stwierdziła po starannej analizie każdego indywidualnego przypadku, 
że bardziej rozsądne są albo akty wykonawcze, albo zwykła procedura ustawodawcza.

vii) Motywy

Rada zmieniła motywy tak, by odpowiadały one zmienionym częściom normatywnym 
dyrektywy, wobec czego zdanie Rady na temat motywów zmienionych przez Parlament 
odpowiada jej zdaniu na temat poprawek Parlamentu dokonanych w przepisach 
normatywnych. Oprócz tego zob. punkt 4 – motywy – poniżej.

3. Inne zagadnienia dotyczące polityki

W odniesieniu do emisji wskutek pośredniej zmiany użytkowania gruntów i do  
zaawansowanych biopaliw Rada uważa, że dla większej jasności i spójności należy do 
dyrektywy w sprawie jakości paliw i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii 
wprowadzić kilka nowych definicji. Stanowisko Parlamentu zawiera większą liczbę nowych 
definicji (poprawki 34–37 i 69–76), które zdaniem Rady nie są potrzebne, ale można 
stwierdzić, że niektóre proponowane nowe definicje pokrywają się przynajmniej częściowo
z niektórymi definicjami wprowadzonymi przez Radę (zwłaszcza dotyczącymi 
„niespożywczego materiału celulozowego” i „materiału ligno-celulozowego”).

Jeżeli chodzi o obliczanie skutków emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez 

biopaliwa/biopłyny Rada postanowiła, że – w przeciwieństwie do wniosku Komisji – należy 

zachować premię z tytułu biomasy, biopaliw/biopłynów uzyskanych z odzyskanych terenów 

zdegradowanych.

4. Inne poprawki przyjęte przez Parlament Europejski

Dalsze poprawki nie uznane za konieczne ani stosowne do realizacji celów dyrektywy,

a zatem nie ujęte w stanowisku Rady obejmują:
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– nałożenie na dostawców paliw obowiązku dopilnowania wprowadzania na rynek 

benzyny o konkretnej maksymalnej zawartości tlenu i etanolu (poprawka 38), nałożenie 

na państwa członkowskie obowiązku zapewnienia konkretnego udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w benzynie (część poprawki 152/rev) i w odniesieniu do 

procentowej zawartości bioestrów w oleju napędowym (poprawka 39);

– dostawców biopaliw stosowanych w lotnictwie (poprawka 40);

– praw osób trzecich i swobodnej uprzedniej i świadomej zgody dotyczącej użytkowania

i struktury gruntów używanych do produkcji biopaliw (poprawki 49 i 96):

– sprawozdanie Komisji na temat wpływu zwiększonego zapotrzebowania na biopaliwa 

na zrównoważony rozwój społeczny, wpływu produkcji biopaliw na dostępność białka 

roślinnego i środków spożywczych po przystępnych cenach (poprawka 50);

– zawarcie i treść dwustronnych lub wielostronnych umów z państwami trzecimi

w sprawie trwałości biopaliw (poprawki 55 i 100);

– gwarancje pochodzenia w związku ze zgodnością z wartościami docelowymi oraz 

stosowanie transferów statystycznych, wspólnych projektów lub wspólnych systemów 

wsparcia (poprawka 88);

– zrównoważone gospodarowanie gruntami (poprawka 97);

– publikację Eurostatu na temat informacji handlowych o biopaliwach, dane przywozowe

i wywozowe oraz informacje o zatrudnieniu związane z branżą biopaliw (poprawki 98

i 99);

– inne motywy (poprawki 4, 8, 13, 129, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 30).

III. PODSUMOWANIE

Opracowując swoje stanowisko, Rada w pełni uwzględniła wniosek Komisji oraz opinię 

Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu. W odniesieniu do poprawek 

zaproponowanych przez Parlament Europejski Rada stwierdza, że pewna ich część została 

odzwierciedlona we wspólnym stanowisku – co do ich ducha, częściowo lub w pełni.
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NOTA DO PUNKTU I/A
Od: Sekretariat Generalny Rady
Do: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada
Dotyczy: Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i 
olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (pierwsze
czytanie)
– Przyjęcie 
a) stanowiska Rady
b) uzasadnienia Rady

1. W dniu 18 października 2012 r. Komisja przekazała Radzie wyżej wymieniony wniosek1, 

którego podstawą prawną jest art. 192 ust. 1 i art. 114 TFUE.

2. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię w dniu 17 kwietnia 2013 r.2

Skonsultowano się także z Komitetem Regionów.

3. Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2013 r.3

                                               
1 Dok. 15189/12.
2 Dz.U. C 198 z 10.7.2013, s. 56.
3 Dok. 12900/13.
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4. W dniu 13 czerwca 2014 r. na 3321. posiedzeniu Rada ds. Transportu, Telekomunikacji 

i Energii osiągnęła w pierwszym czytaniu porozumienie polityczne w sprawie stanowiska 

Rady dotyczącego wyżej wymienionej dyrektywy.

5. Komitet Stałych Przedstawicieli jest proszony o zaproponowanie Radzie, by:

– przyjęła w części A porządku jednego z najbliższych posiedzeń, przy głosie 

sprzeciwiającym się delegacji belgijskiej oraz głosie wstrzymującym się delegacji 

portugalskiej, stanowisko Rady w pierwszym czytaniu zamieszczone w dok. 10710/14 

oraz uzasadnienie zamieszczone w dok. 10710/14 ADD 1;

– podjęła decyzję o zamieszczeniu w protokole tego posiedzenia oświadczeń 

przedstawionych w addendum do niniejszej noty.
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Międzyinstytucjonalny numer 
referencyjny:

2012/0288 (COD)

NOTA DO PUNKTU I/A
Od: Sekretariat Generalny Rady
Do: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada
Dotyczy: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny
i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (pierwsze
czytanie)
– Przyjęcie 
a) stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
b) uzasadnienia Rady
= Oświadczenia

Oświadczenie Komisji

Komisja ubolewa nad tym, że przyjęte w pierwszym czytaniu stanowisko Rady znacząco obniżyło –
w odniesieniu do pierwotnego wniosku – poziom ambicji w zakresie ograniczenia pośrednich zmian 
sposobu użytkowania gruntów towarzyszących produkcji konwencjonalnych biopaliw i nie zawiera 
istotnych zachęt do przechodzenia na rozwiązania niepowodujące pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów, jak zaawansowane biopaliwa bądź też inne sposoby wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w transporcie. Komisja wyraża również ubolewanie w obliczu 
wprowadzonych przez Radę zmian obniżających poziom ambicji w zakresie ochrony środowiska 
towarzyszący ogólnym progom docelowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, jakie ustala 
dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii1.

                                               
12009/28/WE
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Jednakże, nie chcąc wstrzymywać dalszego toku procesu prawodawczego, Komisja nie wniesie 

sprzeciwu wobec stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu.

Komisja będzie zatem nadal ściśle współpracowała z współprawodawcami na dalszych etapach 

procedury ustawodawczej. Komisja dąży do zachowania tych elementów wniosku, po części 

ujętych również w stanowisku Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu, które mogą 

przyczynić się do ograniczenia pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska w kontekście 

stosowania biopaliw w transporcie. Jednocześnie Komisja wyraża nadzieję, że taka postawa 

umożliwi przyjęcie rozwiązania zgodnego z ogólnoeuropejskim celem zwalczania negatywnego 

wpływu konwencjonalnych biopaliw na środowisko naturalne.

Oświadczenie Danii i Luksemburga

Dania i Luksemburg popierają porozumienie polityczne osiągnięte w sprawie planowanych zmian 

do przedmiotowej dyrektywy mających na celu zapobieganie pośredniej zmianie użytkowania 

gruntów w związku z używaniem biopaliw.

Jednak podczas rozmów trójstronnych Dania i Luksemburg poprą zmiany zmierzające do 

pogłębienia skutków dyrektywy, w tym bardziej wiążący charakter celu dotyczącego 

zaawansowanych biopaliw i bardziej zdecydowane podejście do kwestii pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów.

Dania i Luksemburg ponownie potwierdzają swoje stanowisko, zgodnie z którym należy unikać 

wielokrotnego wliczania energii odnawialnej do ogólnego celu, ponieważ skutkowałoby to w 

praktyce zmniejszeniem uzgodnionych w 2009 r. wartości docelowych dotyczących energii 

odnawialnej. Tego rodzaju zachęta do używania pewnych biopaliw powinna mieć zastosowanie 

wyłącznie do celu sektorowego dotyczącego transportu.
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Oświadczenie Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji

Austria, Republika Czeska, Węgry i Słowacja chciałyby wyrazić swoje zaniepokojenie związane z 

utrzymującym się niezadowalającym status quo w zakresie wzajemnego uznawania systemów 

certyfikacji, będącym wynikiem nieuzyskania jednomyślności w sprawie wniosku Komisji 

Europejskiej dotyczącego tymczasowego rozwiązania.

Ponadto jesteśmy zaniepokojeni faktem, że nowy system uznawania krajowych systemów 

certyfikacji biopaliw i biopłynów w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju nie wejdzie w 

życie do czasu zbiorów w 2014 r. Przeciwnie, ta niedopuszczalna sytuacja, która może zakłócić 

rynek wewnętrzny, może utrzymywać się nawet jeszcze rok lub dwa lata dłużej.

Z myślą o zagwarantowaniu prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego apelujemy do 

Komisji Europejskiej o szybkie wypracowanie możliwego do przyjęcia rozwiązania, które 

umożliwiłoby płynne przenoszenie certyfikatów z jednego systemu do drugiego. Austria, Republika 

Czeska, Węgry i Słowacja są otwarte na każde udane podejście.

Oświadczenie Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Francji, Hiszpanii, Węgier, Polski, 

Rumunii i Słowacji

Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Francja, Hiszpania, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja 

doceniają starania prezydencji greckiej w celu osiągnięcia kompromisu i – pomimo wątpliwości 

dotyczących niektórych jego elementów – pragną potwierdzić swoje poparcie dla pakietu 

kompromisowego.

Należy jednak podkreślić, że przyjęte rozwiązania mają znaczący wpływ na inwestycje, które już 

zostały rozpoczęte. W związku z tym uważamy, że 7-procentowy udział energii z biopaliw 

wyprodukowanych z upraw zbóż i innych upraw roślin wysokoskrobiowych, upraw roślin 

cukrowych i oleistych jest najniższym możliwym do przyjęcia pułapem zapewniającym odpowiedni 

poziom stabilności.
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Ze względu na powyższe Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Francja, Hiszpania, Węgry, Polska, 

Rumunia i Słowacja będą nadal popierać tę dyrektywę w procesie ustawodawczym wyłącznie, 

jeżeli ten kluczowy element nie zostanie poddany żadnym dalszym modyfikacjom.
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2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

(COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)) 
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2012/0288 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI  
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

 
dotyczący 

stanowiska przyjętego przez Radę w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE 

odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

(COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)) 

1. PRZEBIEG PROCEDURY 
 

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie: 18 października 2012 r. 
Data uchwalenia stanowiska Parlamentu Europejskiego w pierwszym 
czytaniu:  

11 września 2013 r. 

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: 17 kwietnia 2013 r. 
 

Data wydania opinii przez Komitet Regionów: nie wydał opinii 
Data osiągnięcia porozumienia politycznego oraz formalnego przyjęcia 
stanowiska Rady w pierwszym czytaniu (większością kwalifikowaną): 

13 czerwca 2014 r. 
(porozumienie 
polityczne); 9 grudnia 
2014 r. (formalne 
przyjęcie) 

2. CEL WNIOSKU KOMISJI 
Celem wniosku Komisji jest zapoczątkowanie procesu przechodzenia na takie 
biopaliwa, które zapewniają znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych także 
wówczas, gdy zgłaszane są szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów (ILUC, z ang. indirect land use change). Wychodząc z 
założenia, że należy chronić dotychczasowe inwestycje w produkcję biopaliw, cele 
obecnego wniosku są następujące:  

– ograniczenie wkładu konwencjonalnych biopaliw (niosących ze sobą ryzyko 
emisji towarzyszących ILUC) w realizację celów określonych w dyrektywie w 
sprawie odnawialnych źródeł energii;  

– poprawa parametrów emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcji biopaliw 
(zmniejszenie emisji powiązanych) przez podwyższenie progu ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych dla nowych instalacji1, przy zapewnieniu ochrony instalacji, 
które już działały w dniu 1 lipca 2014 r.;  

– przyczynienie się do lepszej penetracji rynku przez zaawansowane biopaliwa 
o niskim ryzyku ILUC (tj. biopaliwa o niskim ryzyku spowodowania pośrednich 
zmian użytkowania gruntów) dzięki dopuszczeniu większego wkładu tych paliw 

                                                 
1 Zgodnie z definicją w pkt 3.1.1 w C (160) 2010. 
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w realizację celów określonych w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł 
energii niż wkład biopaliw konwencjonalnych;  

– poprawa sprawozdawczości na temat emisji gazów cieplarnianych poprzez 
zobowiązanie państw członkowskich i dostawców paliw do zgłaszania 
szacowanych emisji towarzyszących pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów związanych z biopaliwami.  

3. UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISKA RADY 
3.1. Uwagi ogólne na temat stanowiska Rady 

 

Komisja ubolewa nad faktem, że – w odniesieniu do jej pierwotnego wniosku – stanowisko 
Rady przyjęte w pierwszym czytaniu ma znacznie niższy poziom ambicji w dziedzinie 
ochrony środowiska i nie zawiera istotnych zachęt do przejścia na zaawansowane biopaliwa 
ani innych rozwiązań, które służyłyby wykorzystaniu w transporcie energii ze źródeł 
odnawialnych i zarazem ograniczały ryzyko lub wykluczały skutki w zakresie emisji 
towarzyszących ILUC. Elementy tekstu Rady, które łącznie zmierzają do znacznego 
obniżenia poziomu ambicji w zakresie ochrony środowiska, są następujące:  

 

• podniesienie ograniczenia udziału konwencjonalnych biopaliw do 7 %2; 

• nowe mnożniki dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w transporcie 
kolejowym; 

• ograniczone zachęty do korzystania z biopaliw zaawansowanych (którym 
towarzyszy mniej pośrednich zmian użytkowania gruntów); 

• złagodzenie wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ILUC. 

 

Komisja wyraża nie tylko ubolewanie, ale zdecydowany sprzeciw w obliczu wprowadzonych 
przez Radę zmian obniżających poziom ambicji w zakresie ochrony środowiska towarzyszący 
ogólnym celom w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych, jakie wytycza dyrektywa 
w sprawie odnawialnych źródeł energii. 

 

Ponadto w wersji Rady szereg aktów delegowanych pominięto, jednocześnie zastępując inne 
aktami wykonawczymi, co budzi poważne zastrzeżenia Komisji. 

 

3.2. Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte po pierwszym czytaniu 

 

Rada uwzględniła wprost niektóre, ale nie wszystkie, poprawki Parlamentu Europejskiego. 
Niżej przedstawiono zdanie Komisji na temat poprawek Parlamentu Europejskiego, 
ze wskazaniem stanowiska Rady w stosownych przypadkach.  

 

                                                 
2 Limit dotyczący wkładu wnoszonego przez konwencjonalne paliwa w osiągnięcie celów określonych w 

dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii. 
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1. Stosowanie, począwszy od 2020 r., szacunkowych wartości ILUC w rachunkowości 
do celów dyrektywy ws. jakości paliw; usunięcie wymogów sprawozdawczości 
w zakresie ILUC z dyrektywy ws. odnawialnych źródeł energii (poprawki 60 i 164). 
Odrzucone przez Komisję.  

Oparte na najlepszych dostępnych danych naukowych wartości ILUC (pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów) powinny być zgłaszane zarówno w ramach 
dyrektywy ws. energii ze źródeł odnawialnych, jak i dyrektywy ws. jakości paliw; nie 
muszą natomiast być wykorzystywane w rachunkowości do celów dyrektywy 
ws. jakości paliw. Należy je zgłaszać w celu zwiększenia przejrzystości w zakresie 
rzeczywistych poziomów emisji gazów cieplarnianych charakteryzujących biopaliwa z 
upraw roślin spożywczych i paszowych oraz poprawy stanu wiedzy na temat skali 
tego problemu. Wersja Rady nie wprowadza wartości ILUC 
na potrzeby rachunkowości do celów dyrektywy ws. jakości paliw, utrzymując, 
chociaż w zmienionej formie, sprawozdawczość w odniesieniu do ILUC zarówno 
w dyrektywie ws. jakości paliw, jak i w dyrektywie ws. odnawialnych źródeł energii.  

2. Limitowanie lub ograniczenie stosowania biopaliw konwencjonalnych poprzez 
odebranie im statusu biopaliw ekologicznych (poprawka 89). Odrzucone przez 
Komisję.  

Komisja proponowała ograniczenie wkładu, jaki biopaliwa obarczone ryzykiem ILUC 
mogą wnieść do realizacji docelowego poziomu 10 % określonego w dyrektywie ws. 
odnawialnych źródeł energii. Stanowi to dla państw członkowskich zachętę do 
odpowiedniego dostosowania ich systemów wsparcia i mandatów, nie ograniczając 
przy tym całkowitego zużycia takich biopaliw, pozostawiając w ten sposób państwom 
członkowskim pewną swobodę. Wersja Rady określa również, że jedynie wkład w 
realizację celu 10 % powinien być ograniczony, a ekologiczny status „dodatkowych” 
biopaliw konwencjonalnych powinien być utrzymany bez zmian.  

3. Limitowanie lub ograniczenie stosowania biopaliw konwencjonalnych w ramach 
dyrektywy ws. jakości paliw (poprawka 184/REV). Zaakceptowane przez Komisję.  

Parlament proponuje także zastosowanie ograniczenia w ramach celu ustanowionego 
dyrektywą ws. jakości paliw. Chociaż Komisja nie proponowała takich ograniczeń 
w ramach dyrektywy ws. jakości paliw, przepis ten byłby jednym z elementów zmian, 
mogących przyczynić się do podniesienia poziomu ambicji całego tekstu w zakresie 
ochrony środowiska. Wersja Rady wskazuje, że tylko wkład w osiągnięcie 
dziesięcioprocentowego celu dyrektywy ws. odnawialnych źródeł energii powinien 
zostać ograniczony.  

4. Rozszerzenie zakresu ograniczeń w odniesieniu do upraw energetycznych 
(poprawka 181). W części zaakceptowane przez Komisję.  

Efektem upraw energetycznych na gruntach uprawnych mogą być pośrednie zmiany 
użytkowania gruntów (ILUC). Przedmiotowa propozycja Parlamentu Europejskiego 
jest zatem jednym z elementów zmian, mogących przyczynić się do podniesienia 
poziomu ambicji całego tekstu w zakresie ochrony środowiska i łagodzenia skutków w 
sferze ILUC. Komisja może zaakceptować zmianę zakresu ograniczeń. Rada 
podtrzymuje natomiast zakres przedstawiony we wniosku Komisji (uprawy roślin 
spożywczych i pasz).  

5. Wprowadzenie wiążącego celu cząstkowego dla zaawansowanych biopaliw 
w wysokości 0,5 % w 2016 r. i 2,5 % w 2020 r. (poprawki 181 i 152/REV). 
Poprawki w części zaakceptowane przez Komisję.  
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Komisja byłaby gotowa, w ramach ogólnego kompromisu, uwzględnić zasadę 
wprowadzania wiążących celów cząstkowych, dostrzegając jej potencjał 
podwyższenia ambicji w sferze ochrony środowiska. Jakkolwiek na tym etapie 
Komisja nie jest w stanie wypowiedzieć się o konkretnej wartości procentowej, 
poziom 2,5 % wydaje się nadzwyczaj wygórowany, zważywszy, że biopaliwa 
o niskim ryzyku ILUC (zużyty olej kuchenny i łój), które są obecnie dostępne na skalę 
handlową, byłyby niedopuszczalne, i że wkład biopaliw kwalifikujących się do 
realizacji celu cząstkowego byłby liczony tylko raz w kontekście realizacji poziomów 
docelowych. Rada proponuje niewiążące i znacznie niższe cele cząstkowe 
(odniesienie: 0,5 punktu procentowego). 

6. Cel cząstkowy w wysokości 7,5 % dla bioetanolu (poprawka 152/REV). Odrzucony 
przez Komisję.  

Parlament Europejski zaproponował wprowadzenie celu cząstkowego wynoszącego 
7,5 % w przypadku etanolu dodawanego do benzyny. Komisja uważa, że byłoby to 
nadmiernym ograniczeniem swobody wyboru, pozwalającej każdemu z państw 
członkowskich na osiągnięcie celu w branży transportowej zgodnie z warunkami 
krajowymi. Ponadto wymagałoby to znacznie większej skali dostaw etanolu, 
przekraczającej zapotrzebowanie możliwości stosowania go jako domieszki do paliwa 
w przypadku pojazdów konwencjonalnych, tym samym wymuszając zwiększone 
stosowanie mieszanek o wysokiej zawartości biopaliw, do czego infrastruktura 
niektórych państw członkowskich może być niewystarczająca.  

7. Poprawki dotyczące wkładu różnych biopaliw w realizację celu cząstkowego 
w sektorze transportu (poprawki 185 i 186). Poprawki w części zaakceptowane 
przez Komisję.  

Pierwotny wniosek Komisji miał zachęcić do stosowania zaawansowanych biopaliw 
(o niższych wartościach ILUC) przez dopuszczenie większego wkładu tych paliw 
w realizację celu cząstkowego w sektorze transportu. Zgodnie z wnioskiem wkład 
najbardziej zaawansowanych biopaliw byłby mnożony przez cztery, a zużyty olej 
kuchenny i łój liczyłyby się podwójnie. Parlament Europejski proponuje zmiany: 
drastyczne ograniczenie wykazu surowców do produkcji biopaliw, liczonych 
czterokrotnie, przy jednokrotnym przeliczniku dla większości surowców. Komisja jest 
zdania, że stwarzałoby to system sprzecznych zachęt w odniesieniu do 
zaawansowanych biopaliw, ponieważ w wyniku zmian biopaliwa produkowane 
obecnie na bazie prostej technologii z zużytego oleju kuchennego i tłuszczu 
zwierzęcego uzyskałyby dwukrotnie silniejszą zachętę niż biopaliwa wymagające 
nowatorskich technologii, które są znacznie bardziej kosztowne w produkcji. Ponadto 
zmiany w wykazach powinny być w pełni spójne z ogólnym zakresem dyrektyw, 
z zakresem ograniczeń, a także wprowadzeniem bądź usunięciem mnożników 
rachunkowości, jak również z obowiązującymi definicjami surowców.  

 

3.3. Rada wprowadziła do tekstu szereg nowych przepisów, które Komisja może 
zaakceptować, ale także zmiany znacznie ograniczające skuteczność wniosku, wobec których 
Komisja oponuje. Propozycje Rady są następujące: 

 

1. Podniesienie ograniczenia wkładu konwencjonalnych biopaliw do 7 %. 
Ograniczenie wkładu konwencjonalnych biopaliw w osiąganie celów wyznaczonych 
w dyrektywie ws. odnawialnych źródeł energii do 5 % jest głównym elementem 
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wniosku Komisji, toteż występuje ona zdecydowanie w jego obronie, gdyż wyższy 
pułap w mniejszym stopniu łagodziłby skutki pośredniej zmiany użytkowania gruntów 
(ILUC). Komisja uznała jednak, że pewien stopień elastyczności co do wyższego 
ograniczenia może okazać się konieczny dla osiągnięcia ogólnego kompromisu 
między Radą i Parlamentem Europejskim. Komisja zaznacza jednak przy tym 
wyraźnie, że nawet jeśli wykazanie się elastycznością w sprawie ograniczenia okaże 
się konieczne, Komisja będzie dążyła do utrzymania ogólnego poziomu ambicji w 
zakresie ochrony środowiska, charakterystycznego dla całego wniosku. Ograniczenie 
wkładu do 7 % zaproponowane przez Radę miałoby niewystarczający wpływ na 
zmniejszenie ILUC; nie stworzyłoby również wystarczających zachęt do 
wykorzystania w transporcie rozwiązań ograniczających skutki w zakresie ILUC. 
Ponadto Komisja wyraża ubolewanie z powodu skreślenia motywów nakreślających 
wizję przyszłości po roku 2020. Komisja może udzielić poparcia ograniczeniu 
sięgającemu 7 %, jeżeli wniosek zostanie przy tym wzmocniony w następujących 
punktach: (I) zmiany zakresu stosowania tego ograniczenia zgodnie z zaakceptowaną 
już przez Komisję poprawką Parlamentu Europejskiego (181), zgodnie z którą 
obejmowałoby ono wszystkie biopaliwa pochodzące z upraw (wymagające 
użytkowania gruntów) i stosowanie ograniczenia również w ramach dyrektywy ws. 
jakości paliw (184/REV); (II) zapewnienie jasności przesłania politycznego na rzecz 
przejścia na zaawansowane biopaliwa (poprzez przywrócenie motywu o okresie po 
2020 r. oraz wprowadzenie wiążącego celu cząstkowego w wysokości 0,5 % dla 
zaawansowanych biopaliw, aby przynajmniej objąć i ochronić dotychczasowe 
inwestycje); (III) przywrócenie pewnych przekazanych uprawnień lub zapewnienie 
klauzul przejściowych dotyczących tych przepisów; (IV) usunięcie mnożnika dla 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w transporcie kolejowym; oraz (V) 
usunięcie podwójnego przelicznika w realizacji ogólnego celu dyrektywy ws. 
odnawialnych źródeł energii.  

2. Rozszerzenie stosowania wielokrotnych przeliczników wkładu zaawansowanych 
biopaliw, które obecnie mają zastosowanie tylko w ramach realizacji celu 10 % 
całkowitej emisji w sektorze transportu określonego dyrektywą ws. odnawialnych 
źródeł energii. 

Komisja zdecydowanie odrzuca pomysł zastosowania podwójnego przelicznika dla 
zaawansowanych biopaliw w ramach realizacji ogólnego celu 20 % udziału energii 
ze źródeł odnawialnych, z tejże dyrektywy, włączając swój sprzeciw do oświadczenia 
do protokołu (zob. poniżej). Chociaż, jak stwierdzono powyżej, wpływ na rozwój 
odnawialnych źródeł energii byłby zapewne niewielki, byłby to brzemienny w skutki 
precedens polityczny w perspektywie zbliżającego się roku 2020 – nie ma powodu, by 
zmniejszać skalę ambicji w zakresie kluczowego, sztandarowego celu unijnego 
pakietu klimatyczno-energetycznego z 2008 r. Na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w marcu bieżącego roku państwa członkowskie potwierdziły swoje zobowiązanie do 
osiągnięcia celów wytyczonych na rok 2020. Pakiet z 2008 r. pozostawia państwom 
członkowskim wystarczającą swobodę, by mogły unikać nadmiernych kosztów 
wdrażania prawa. Dzięki mnożnikom zastosowanym w niektórych przypadkach 
można zaoszczędzić sporo rzeczywistych paliw, co znacznie ułatwia osiągnięcie celu 
w sektorze transportu. Zamiast tego, gdy zaistnieje potrzeba dalszego zmniejszenia 
kosztów przestrzegania przepisów, przy jednoczesnym ograniczeniu pośredniej 
zmiany użytkowania gruntów (ILUC) w ramach celu dla sektora transportu, Komisja 
uznaje za bardziej odpowiednie poprawki Parlamentu Europejskiego nr 153 i 154, 
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pozwalające na uwzględnienie dodatkowych starań na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej i oszczędności energii w sektorze transportu.  

3. Mnożnik pięciokrotny w rachunkowości dotyczącej energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych na potrzeby elektrycznych pojazdów drogowych i mnożnik 
w wysokości 2,5 w przypadku pociągów elektrycznych. 

Komisja nie przewidywała w swoim wniosku mnożników w rachunkowości dla 
pojazdów elektrycznych ani pociągów elektrycznych. Komisja mogłaby natomiast, 
w ramach ogólnego kompromisu, zgodzić się na wprowadzenie mnożnika 
pięciokrotnego w rachunkowości dla pojazdów drogowych. Komisja sprzeciwia się 
wprowadzeniu mnożnika w rachunkowości w zakresie odnawialnej energii 
elektrycznej dla pociągów, jako że oznaczałoby to znaczne obniżenie poziomu ambicji 
w kontekście dążenia do celu dla sektora transportu, bez stworzenia dodatkowej 
zachęty dla niskoemisyjnego transportu. Parlament Europejski, w zgodzie 
z wnioskiem Komisji, nie wprowadza żadnych nowych ani wyższych mnożników.  

4. Wprowadzenie niewiążącego celu cząstkowego dla biopaliw wyprodukowanych 
z surowców wymienionych w części A załącznika IX. 

Jak już wcześniej nadmieniono, Rada wprowadziła w swojej wersji spoczywający na 
państwach członkowskich obowiązek wytyczenia na rok 2020 niewiążącego celu 
cząstkowego dla biopaliw produkowanych z niektórych surowców, przyjmując 
wartość odniesienia w wysokości 0,5 punktu procentowego w ujęciu czystej energii, 
tj. przed zastosowaniem podwójnego przelicznika. Jednakże państwa członkowskie 
mogą odstąpić od tej wartości referencyjnej powołując się na szereg uzasadnień, a za 
niewdrożenie tego przepisu nie grożą żadne sankcje. W ogólnym kontekście wersji 
Rady przepis ten stanowi niewielką motywację do przejścia na zaawansowane 
biopaliwa jako rozwiązanie nieobarczone skutkami w zakresie ILUC w transporcie. 
Komisja opowiada się za wzmocnieniem tego elementu, zasadniczo przyjmując 
z zadowoleniem odpowiednią poprawkę Parlamentu Europejskiego (181), przy czym 
zapowiedziała już, że propozycję celu cząstkowego w myśl poprawek Parlamentu 
Europejskiego ocenia jako zbyt ambitną i najprawdopodobniej bardzo kosztowną 
w realizacji.  

 
5. Włączenie dodatkowych surowców do wykazu w załączniku IX.  

Wniosek Komisji zawiera wykaz surowców dostarczanych w postaci biopaliw, 
których mają dotyczyć dodatkowe zachęty. Stanowisko Rady obejmuje szereg 
dodatkowych surowców i ważne będzie zagwarantowanie możliwości uznania ich za 
substraty zaawansowanych biopaliw o niskiej emisji towarzyszącej ILUC oraz 
spójności z innymi elementami wersji ostatecznej (to jest: grupy substancji 
uznawanych do celów ograniczenia).  

 
6. Uwzględnienie dodatkowych surowców spoza wykazu w załączniku IX. 

W stanowisku Rady zawarto przepis stanowiący, że wkład „biopaliw 
wyprodukowanych z surowców niewymienionych w załączniku IX, które zostały 
określone jako odpady, pozostałości, niespożywcze materiały celulozowe lub 
materiały lignocelulozowe przez właściwe organy krajowe i były stosowane 
w istniejących instalacjach przed przyjęciem niniejszej dyrektywy” również mógłby 
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być wliczany na potrzeby celu cząstkowego wymienionego powyżej, w pkt 4. Komisja 
uważa, że przepis ten ma zbyt szeroki zakres, jest obarczony ryzykiem niespójnego 
stosowania w całej UE i wykracza poza ochronę praw nabytych dotychczasowych 
inwestycji, umożliwiając zmiany aż do czasu przyjęcia dyrektywy o emisjach 
towarzyszących pośrednim zmianom użytkowania gruntów (ILUC). Ponadto taki 
przepis nadaje „właściwym organom krajowym” prawo ostatecznej wykładni 
odpowiednich części dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii – wbrew 
powszechnie stosowanej normie prawnej co do wykładni dyrektyw Unii Europejskiej.  

 
7. Złagodzone wymogi sprawozdawczości w odniesieniu do ILUC. 

Wniosek Komisji zawiera wymóg zgłaszania przez państwa członkowskie 
szacowanych emisji związanych z ILUC towarzyszących biopaliwom uznawanym na 
potrzeby osiągnięcia celów krajowych, w oparciu o szacunkowe wartości z modeli 
Międzynarodowego Instytutu Badawczego Polityki Żywnościowej (IFPRI). Rada 
zmieniła ten wymóg, tak aby informacje zgłaszane przez państwa członkowskie 
obejmowały tylko surowce do produkcji biopaliw, przewidując, że Komisja 
przedstawi państwom członkowskim sprawozdanie z zużycia biopaliw, dodając 
wartości ILUC, co oznaczałoby uzyskanie tych informacji później niż w przypadku 
dostarczenia ich przez państwa członkowskie. Ponadto Rada dodała sformułowania 
podkreślające tymczasowy i niepewny charakter wartości ILUC. Komisja opowiada 
się za przywróceniem pierwotnych wymogów w zakresie sprawozdawczości. Zob. 
także stanowisko Komisji w sprawie poprawek nr 60 i 164 Parlamentu Europejskiego.  

 
8. Rozszerzenie zakresu „transferów statystycznych” dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych z uwzględnieniem celu cząstkowego w sektorze transportu. 
Tekst Rady wprowadza możliwość dokonywania transferów statystycznych w ramach 
celu w sektorze transportu, na wzór praktyki dopuszczonej w ramach ogólnego celu 
dyrektywy ws. odnawialnych źródeł energii. Komisja nie uważa wprawdzie tej zmiany 
za niezbędną, biorąc pod uwagę łatwość wymiany handlowej paliw transportowych 
między państwami członkowskimi, dostrzega wszakże jej potencjał w zakresie 
obniżenia kosztów egzekwowania prawa.  

9. Wzajemne uznawanie dobrowolnych systemów. 
Zdaniem Komisji koncepcja wzajemnego uznawania dobrowolnych systemów 
zatwierdzonych przez Komisję na mocy art. 18 ust. 6 dyrektywy ws. odnawialnych 
źródeł energii jest bezprzedmiotowa w świetle art. 18 ust. 7 tejże dyrektywy, który 
gwarantuje uznawanie weryfikacji poprzez takie dobrowolne programy w państwach 
członkowskich bez wymagania dalszych dowodów spełnienia odpowiednich 
kryteriów. Wzajemne uznawanie dobrowolnych systemów zatwierdzonych przez 
Komisję na mocy art. 18 ust. 6 podważa zasadność koncepcji poświadczania przez 
państwa członkowskie innych aspektów zrównoważonego rozwoju, które 
wykraczałyby poza zharmonizowane kryteria, zgodnie z art. 18 ust. 4. Komisja 
przyjmuje z zadowoleniem wersję Rady w tym zakresie, jako że wprowadza ona 
możliwość oceny i formalnego zatwierdzenia przez Komisję danego systemu 
krajowego. Skutkiem prawnym powinien być jednak ten sam poziom uznania, jak 
w przypadku dobrowolnych systemów, zgodnie z art. 18 ust. 6. Zob. także: poprawka 
nr 102 Parlamentu Europejskiego, z propozycją wzajemnego uznawania wszystkich 
systemów weryfikacji. Komisja popiera koncepcję wzajemnego uznawania systemów 
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krajowych, uważa jednak, że systemy dobrowolne nie powinny być zmuszone do 
uznawania systemów krajowych.  

10. Bardziej szczegółowa sprawozdawczość w ramach dobrowolnych systemów i na ich 
temat. 

Zgodnie z wersją Rady dobrowolne systemy objęte są obowiązkiem regularnego 
składania sprawozdań, przy czym Komisja podaje te sprawozdania do wiadomości 
publicznej po przeanalizowaniu funkcjonowania tych systemów. Z punktu widzenia 
Komisji wersja ta jest możliwa do przyjęcia, jednak konieczne jest wyjaśnienie 
prawne kwestii, czy zmiany te mogą mieć zastosowanie do dotychczasowych 
dobrowolnych systemów. Parlament Europejski (poprawki 58 i 103) oczekuje od 
Komisji sprawozdań z funkcjonowania dobrowolnych systemów i ewentualnego 
wystąpienia z wnioskiem, na co Komisja mogłaby przystać co do zasady 
(z zastrzeżeniem pewnych dodatkowych poprawek i uściśleń).  

11. Premia za rekultywację terenów zdegradowanych. 
Wersja Rady utrzymuje premię za rekultywację terenów zdegradowanych do celów 
obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Komisja skreśliła ten element 
metody obliczania emisji gazów cieplarnianych, jako niezgodny z metodą obliczania 
wpływu na emisję gazów cieplarnianych i sprawozdawczością dotyczącą pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów (ILUC) oraz z uwagi na trudności 
w identyfikacji tego rodzaju terenów. Komisja może zaakceptować utrzymanie tego 
elementu w kontekście ogólnie zadowalającego kompromisu, preferowałaby jednak 
zagwarantowanie reguł w odniesieniu do bezpiecznego fizycznego oddzielenia roślin z 
upraw na silnie zanieczyszczonych gruntach. Parlament Europejski zaakceptował 
skreślenie tego elementu w wersji Komisji.  

12. Połączenie kategorii użytkowania gruntów: „grunty uprawne” i „uprawy trwałe”. 
Wersja Rady łączy dwie kategorie użytkowania gruntów: „grunty uprawne” i „uprawy 
trwałe” do celów obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ma to na celu 
zażegnanie potencjalnych problemów w metodologii rozliczania emisji gazów 
cieplarnianych w przypadkach konwersji „gruntów uprawnych” na „uprawy trwałe” 
i odwrotnie. O ile Komisja gotowa jest przyjąć proponowane przez Radę zmiany 
w kontekście ogólnie zadowalającego kompromisu, tym niemniej żywi ona poważne 
obawy dotyczące ewentualnych skutków dla zrównoważonej produkcji biopaliw w 
państwach trzecich i uważa, że tę kwestię można by rozwiązać inaczej. (Ten element 
nie występuje w wersjach Komisji i Parlamentu Europejskiego).  

13. Klauzula przeglądowa. 
Zgodnie z wersją Rady, po upływie jednego roku od daty wejścia w życie dyrektywy 
ws. zaawansowanych biopaliw Komisja miałaby złożyć sprawozdanie na temat 
obliczeń naukowych dotyczących ILUC oraz identyfikacji i certyfikacji biopaliw 
o niskim ryzyku ILUC. W 2017 r. Komisja miałaby obowiązek ponownie złożyć 
sprawozdanie na temat środków dotyczących ILUC [pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów], w tym również certyfikacji biopaliw o niskich skutkach 
towarzyszących ILUC, zapobiegania nadużyciom finansowym i dobrowolnych 
systemów. Komisja zdecydowanie sugeruje poprzestanie na jednym przeglądzie 
obejmującym wszystkie wymienione punkty, do przeprowadzenia w 2017 r. Komisja 
kwestionuje również przydatność wprowadzania jakichkolwiek definicji prawnych 
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biopaliw o niskim ryzyku ILUC przed zakończeniem takiego przeglądu. Ponadto Rada 
dodała tekst odnoszący się do „tymczasowości” wartości szacowanych emisji ILUC, 
które mają być stosowane do celów sprawozdawczości. Klauzula przeglądowa 
powinna sprecyzować kolejne kroki, które należy podjąć, a mianowicie: czy 
„tymczasowe” wartości powinny być utrzymane do roku 2020, czy też należy 
opracować wartości „ostateczne”. Zdaniem Komisji poprawki Parlamentu 
Europejskiego nr 107, 189 i 190 (pod warunkiem uspójnienia) mogą stanowić 
użyteczne odniesienie.  

14. Pojęcie biopaliw „o niskim ryzyku ILUC”. 
Jak wspomniano powyżej, w wersji Rady wprowadzono definicję biopaliw o niskim 
ryzyku ILUC („biopaliwa o niskim ryzyku spowodowania zmiany użytkowania 
gruntów”) oraz, w ramach klauzuli przeglądu, wymóg, aby Komisja składała 
sprawozdanie, w którym „określa się kryteria identyfikowania i certyfikowania 
biopaliw i biopłynów o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania 
gruntów”. W wersji Rady definicja ma uwzględniać odróżnienie tego rodzaju biopaliw 
od biopaliw wytwarzanych z surowców wymienionych w części A załącznika IX. 
Komisja może wprawdzie zaakceptować dalsze prace w tej dziedzinie (z 
zastrzeżeniem, że powinny się zamknąć w jednym przeglądzie dokonanym w 2017 r.), 
należy jednak zachować ostrożność w celu zapewnienia faktycznie niskiego ryzyka 
towarzyszącego surowcom opatrzonym kategorią „niskiego ryzyka ILUC”. Ani 
Komisja, ani Parlament Europejski nie odniosły się do tej kategorii biopaliw 

15. Zapobieganie nadużyciom finansowym. 
Tekst Rady wzywa do lepszej współpracy pomiędzy krajowymi systemami oraz 
między systemami dobrowolnymi i krajowymi, a państwa członkowskie mają 
zachęcać do opracowania i stosowania systemów śledzenia przemieszczania 
i pochodzenia [surowców i paliw]; państwa członkowskie muszą przy tym 
przedstawić sprawozdania na temat podjętych środków zwalczania nadużyć 
finansowych, a w 2017 r. Komisja ma ocenić skuteczność tych działań, a w razie 
potrzeby przedłożyć stosowny wniosek. Komisja może zaakceptować proponowane 
przez Radę uzupełnienia. Parlament Europejski ma również obawy w odniesieniu 
do nadużyć finansowych (poprawka 185).  

16. Rezygnacja z aktów delegowanych. 
W wersji Rady akty delegowane o ograniczonym zakresie zachowano wyłącznie 
w celach uzupełnienia wartości domyślnych w załączniku IV dyrektywy ws. jakości 
paliw i w załączniku V dyrektywy ws. odnawialnych źródeł energii oraz w celu 
dodawania surowców do wykazu w załączniku IX do dyrektywy ws. odnawialnych 
źródeł energii. Rada wprowadza klauzulę o braku opinii w art. 11 ust. 4 dyrektywy 
98/70/WE oraz w art. 25 ust. 3 i 4 dyrektywy 2009/28/WE w zakresie przyjęcia aktów 
wykonawczych.  

a) Komisja jest zdania, że dyrektywy wymagają aktualizowania zgodnie z postępem 
naukowym i bieżącym rozwojem nowych technologii. Aktualizacja w drodze 
zwykłej procedury ustawodawczej byłaby zbyt uciążliwa i nazbyt długa, co nie 
zabezpiecza należycie potrzeb w zakresie elastyczności i skuteczności w zakresie 
dostosowania ściśle technicznych aspektów dyrektyw: ws. jakości paliw i ws. 
odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem postępu naukowego w kontekście 
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realizacji ich celów w zakresie ochrony środowiska (zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych w sektorze transportu). W większości proponowane akty delegowane 
mają zastąpić akty przyjmowane w ramach dawnej procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą ujęte w obu dyrektywach („lizbonizacja”). Zdaniem Komisji 
zaproponowane niedawno przez prezydencję podejście, polegające na uchyleniu 
przekazanych Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych i aktów 
wykonawczych oraz na ujęciu wszystkich przepisów w jednym akcie 
ustawodawczym, obarczone jest ryzykiem zatarcia różnicy między modyfikacją bądź 
dostosowaniem istotnych elementów dyrektyw a modyfikacją bądź dostosowaniem 
elementów innych niż istotne. Techniczne dostosowanie w sposób oczywisty należy 
do drugiej kategorii. W stosownych przypadkach Komisja rozważy możliwości 
sformułowania wersji kompromisowych, przy zachowaniu spójności z jej koncepcją 
przyznania uprawnień na mocy Traktatu, która stanowi, że zakres stosowania 
postanowień artykułów 290 i 291 TFUE jest rozłączny. Komisja z zadowoleniem 
przyjmuje stanowisko Parlamentu Europejskiego, który w pełni popiera pogląd 
Komisji, w dalszym ciągu poszukując rozwiązań kompromisowych, które 
uprawniałyby do stosowania aktów delegowanych 

b) Komisja zdecydowanie sprzeciwia się usunięciu przekazanych uprawnień 
dotyczących toczących się procedur na mocy decyzji 1999/468/WE lub procedur 
wszczętych nie później niż dnia [data do ustalenia przez Komisję], w ramach 
uzupełnienia obu dyrektyw. Alternatywą byłaby możliwość wprowadzenia okresu 
przejściowego dla stosowania procedur na mocy rozporządzenia (UE) nr 182/2011.  

c) Ponadto Rada wprowadziła klauzulę o braku opinii w odniesieniu do przyjęcia aktów 
wykonawczych. Komisja zauważa, że włączenie klauzuli o braku opinii nie ma 
konkretnego uzasadnienia i zwraca się z prośbą o sformułowanie motywu 
uzasadniającego wprowadzenie takiej klauzuli. Jeżeli ostatecznie taki motyw nie 
zostałby zaakceptowany, Komisja wyda standardowe oświadczenie w odniesieniu do 
tej kwestii.  

4. WNIOSKI/UWAGI OGÓLNE 
Uznając wprawdzie, że porozumienie polityczne osiągnięte przez Radę w pierwszym czytaniu 
nie uwzględnia niektórych zasadniczych celów pierwotnego wniosku, Komisja zauważa, że 
jedynym wyjściem umożliwiającym kontynuowanie zwykłej procedury ustawodawczej jest 
powstrzymanie się od odrzucenia tego stanowiska. Komisja zamierza utrzymać te elementy 
wniosku, które mogą przyczynić się do złagodzenia wpływu ILUC (pośrednich zmian 
użytkowania gruntów) oraz zachowania ogólnego poziomu celów środowiskowych 
w kontekście wykorzystywania biopaliw w transporcie, z uwzględnieniem niektórych 
elementów stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu. 

 

5. OŚWIADCZENIA KOMISJI 

 
Komisja opracowała następujący projekt oświadczenia, które ma zostać włączone do 
protokołu Rady: 

 

Oświadczenie Komisji w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie 
wniosku dotyczącego ILUC (pośrednich zmian użytkowania gruntów) 
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[Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych] 

COM(2012) 595 final – 2012/0288 (COD) 

 

Komisja ubolewa nad faktem, że – w odniesieniu do jej pierwotnego wniosku – stanowisko 
Rady przyjęte w pierwszym czytaniu znacznie obniża poziom ambicji w dziedzinie 
łagodzenia wpływu ILUC towarzyszącego biopaliwom konwencjonalnym i nie zawiera 
istotnych zachęt do przejścia na zaawansowane biopaliwa ani innych rozwiązań 
wykorzystania w transporcie energii ze źródeł odnawialnych nieobarczonych skutkami w 
zakresie ILUC. Komisja wyraża również ubolewanie w obliczu wprowadzonych przez Radę 
zmian obniżających poziom ambicji w zakresie ochrony środowiska towarzyszący ogólnym 
celom dotyczącym udziału energii ze źródeł odnawialnych, jakie wytycza dyrektywa w 
sprawie odnawialnych źródeł energii3.  

Jednakże, nie chcąc wstrzymywać dalszego toku procesu ustawodawczego, Komisja 
nie wniesie sprzeciwu wobec stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu. 

Komisja będzie zatem kontynuowała ścisłą współpracę z współprawodawcami na dalszych 
etapach procedury ustawodawczej. Komisja zamierza utrzymać te elementy wniosku, które 
mogą przyczynić się do złagodzenia wpływu ILUC oraz zachowania ogólnego poziomu 
celów środowiskowych w kontekście wykorzystywania biopaliw w transporcie, z 
uwzględnieniem niektórych elementów stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w 
pierwszym czytaniu. Jednocześnie Komisja wyraża nadzieję, że jej postawa umożliwi 
przyjęcie rozwiązania zgodnego z ogólnoeuropejskim celem zwalczania negatywnego 
wpływu konwencjonalnych biopaliw na środowisko naturalne.  

                                                 
3 2009/28/WE. 
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