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Poprawka  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 5 – wprowadzenie  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Biopaliwa, biopłyny i paliwa z 

biomasy produkowane z biomasy leśnej 

uwzględnione do celów, o których mowa w 

ust. 1 lit. a), b) i c), spełniają następujące 

wymogi dotyczące zminimalizowania 

ryzyka użycia paliwa produkowanego z 

biomasy niespełniającej kryteriów 

zrównoważonego rozwoju: 

5. Biopaliwa, biopłyny i paliwa z 

biomasy produkowane z biomasy leśnej 

uwzględnione do celów, o których mowa w 

ust. 1 lit. a), b) i c), nie obejmują pniaków 

i drewna okrągłego oraz spełniają 

następujące wymogi dotyczące 

zminimalizowania ryzyka użycia paliwa 

produkowanego z biomasy niespełniającej 

kryteriów zrównoważonego rozwoju: 

Or. en 
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Poprawka  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Energia elektryczna z paliw z biomasy 

produkowana w instalacjach o mocy w 

paliwie równej lub przekraczającej 20 MW 

jest uwzględniana do celów, o których 

mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wyłącznie w 

sytuacji, gdy jest ona produkowana przy 

zastosowaniu technologii wysokosprawnej 

kogeneracji według definicji zawartej w 

art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE. Do 

celów ust. 1 lit. a) i b) niniejszy przepis ma 

zastosowanie tylko do instalacji 

uruchomionych po dniu [3 years from date 

of adoption of this Directive] r. Do celów 

ust. 1 lit. c) niniejszy przepis pozostaje bez 

uszczerbku dla wsparcia publicznego 

udzielanego w ramach programów 

zatwierdzonych do dnia [3 years after date 

of adoption of this Directive] r. 

Energia elektryczna z paliw z biomasy 

produkowana w instalacjach o mocy w 

paliwie równej lub przekraczającej 20 MW 

jest uwzględniana do celów, o których 

mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wyłącznie w 

sytuacji, gdy jest ona produkowana przy 

zastosowaniu technologii wysokosprawnej 

kogeneracji według definicji zawartej w 

art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE lub 

jeżeli jest produkowana w instalacjach 

stricte elektrycznych, których sprawność 

elektryczna netto wynosi co najmniej 

40 % i które nie stosują paliw kopalnych. 

Do celów ust. 1 lit. a) i b) niniejszy przepis 

ma zastosowanie tylko do instalacji 

uruchomionych po dniu [3 lata po dacie 

przyjęcia niniejszej dyrektywy]. Do celów 

ust. 1 lit. c) niniejszy przepis pozostaje bez 

uszczerbku dla wsparcia publicznego 

udzielanego w ramach programów 

zatwierdzonych do dnia [rok po dacie 

przyjęcia niniejszej dyrektywy]. 

 (Poprawka zastępuje poprawkę 250 

komisji przedmiotowo właściwej.) 

Or. en 
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Poprawka  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Każde państwo członkowskie 

dopilnowuje, by udział energii z 

zaawansowanych biopaliw i innych 

biopaliw oraz biogazu produkowanych z 

surowców wymienionych w załączniku IX, 

z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 

transportowych pochodzenia 

niebiologicznego, z pochodzących z 

recyklingu paliw węglowych i z energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wynosił we wszystkich rodzajach 

transportu w 2030 r. co najmniej 12 % 

końcowego zużycia energii w transporcie 

w tym państwie członkowskim. 

 Państwa członkowskie mogą podjąć 

decyzję o uwzględnieniu w całkowitym 

udziale wkładu wynoszącego do 2 % 

paliw, które spełniają próg ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych określony w 

art. 26 ust. 7, z uwzględnieniem średnich 

szacowanych emisji surowców dla 

biopaliw i biopłynów, wynikających z 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów, 

określonych w części A załącznika VIII, 

lub zostały certyfikowane jako biopaliwa i 

biopłyny o niskim ryzyku spowodowania 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów. 

 (Poprawka zastępuje poprawkę 110 

komisji przedmiotowo właściwej.) 

Or. en 
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Poprawka  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. 

państwa członkowskie wymagają od 

dostawców paliw włączania minimalnego 

udziału energii z zaawansowanych 

biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu 

produkowanych z surowców 

wymienionych w załączniku IX, z 

odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 

transportowych pochodzenia 

niebiologicznego, z paliw kopalnych na 

bazie odpadów i z energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych do ogólnej ilości 

paliw transportowych, które dostarczają do 

zużycia lub wykorzystania na rynku w 

ciągu roku kalendarzowego. 

Aby przyczynić się do unijnych i 

krajowych celów w zakresie zużycia 

energii końcowej ze źródeł odnawialnych, 

o którym mowa w art. 3, ze skutkiem od 

dnia 1 stycznia 2021 r. państwa 

członkowskie wymagają od dostawców 

paliw włączania minimalnego udziału 

energii z zaawansowanych biopaliw i 

innych biopaliw oraz biogazu 

produkowanych z surowców 

wymienionych w załączniku IX, z 

odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 

transportowych pochodzenia 

niebiologicznego, z pochodzących z 

recyklingu paliw węglowych i z energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 

ogólnej ilości paliw transportowych, które 

dostarczają do zużycia lub wykorzystania 

na rynku w ciągu roku kalendarzowego. 

 (Poprawka zastępuje poprawkę 216 

komisji przedmiotowo właściwej.) 

Or. en 
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Poprawka  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ten minimalny udział wynosi co najmniej 

1,5 % w 2021 r. i wzrośnie do co najmniej 

6,8 % w 2030 r. zgodnie z kursem 

wyznaczonym w części B załącznika X. W 

ramach tego całkowitego udziału udział 

zaawansowanych biopaliw i biogazu 

produkowanych z surowców 

wymienionych w części A załącznika IX 

wynosi co najmniej 0,5 % w odniesieniu 

do paliw transportowych dostarczanych w 

celu zużycia lub wykorzystania na rynku 

od dnia 1 stycznia 2021 r., a do 2030 r. 

wzrośnie do co najmniej 3,6 % zgodnie z 

kursem wyznaczonym w części C 

załącznika X. 

Ten minimalny udział wynosi co najmniej 

1,5 % w 2021 r. i wzrośnie do co najmniej 

12 % w 2030 r. zgodnie z kursem 

wyznaczonym w części B załącznika X. W 

ramach tego całkowitego udziału udział 

zaawansowanych biopaliw i biogazu 

produkowanych z surowców 

wymienionych w części A załącznika IX 

wynosi co najmniej 0,5 % w odniesieniu 

do paliw transportowych dostarczanych w 

celu zużycia lub wykorzystania na rynku 

od dnia 1 stycznia 2021 r., a do 2030 r. 

wzrośnie do co najmniej 3,6 % zgodnie z 

kursem wyznaczonym w części C 

załącznika X. 

Państwa członkowskie mogą podjąć 

decyzję o uwzględnieniu w całkowitym 

udziale wkładu wynoszącego do 2 % 

paliw, które spełniają próg ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych określony w 

art. 26 ust. 7, z uwzględnieniem średnich 

szacowanych emisji surowców dla 

biopaliw i biopłynów, wynikających z 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów, 

określonych w części A załącznika VIII, 

lub zostały certyfikowane jako biopaliwa i 

biopłyny o niskim ryzyku spowodowania 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów. 

 (Poprawka zastępuje poprawkę 217 

komisji przedmiotowo właściwej.) 

Or. en 
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Poprawka  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Minimalny udział energii ze źródeł 

odnawialnych dostarczanej dla lotnictwa 

musi być zgodny z kursem wyznaczonym 

w części C załącznika X. 

Or. en 
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Poprawka  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera b – akapit 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Do obliczenia udziału energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych dostarczanej do 

pojazdów drogowych uwzględnia się 

wyłącznie energię elektryczną z 

odnawialnych źródeł energii zużywaną na 

specjalnych stacjach ładowania i uznaje 

się ją za pięciokrotność wartości 

energetycznej przypadającej na pobraną 

energię elektryczną. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ładowanie na specjalnych stacjach ładowania odpowiada za mniej niż 20 % energii elektrycznej 

zużywanej przez pojazdy elektryczne. Aby niniejsza dyrektywa zachęcała do elektryfikacji transportu 

drogowego, w sytuacji kiedy postrzegany przez konsumentów brak infrastruktury służącej do ładowania 

ogranicza sprzedaż pojazdów elektrycznych, energię elektryczną zużytą w pojazdach drogowych należy 

zaliczać na poczet specjalnych stacji ładowania, wobec których stosuje się mnożnik odzwierciedlający 

łączną energię elektryczną zużytą przez pojazdy elektryczne, jednak jej nie zawyżający. 
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Poprawka  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – litera h 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) Olej talowy i słoma oleju talowego. h) Słoma oleju talowego. 

Or. en 
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Poprawka  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – litera q 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

q) Inny materiał lignocelulozowy 

określony w art. 2 ust. 2 lit. r), z wyjątkiem 

kłód tartacznych i kłód skrawanych. 

q) Inny materiał lignocelulozowy 

określony w art. 2 ust. 2 lit. r), z wyjątkiem 

kłód tartacznych, kłód skrawanych i 

papierówki przemysłowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z kryteriami zrównoważonego rozwoju ustanowionymi w art. 

26. 

 


