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11.1.2018 A8-0392/305 

Poprawka  305 

José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley 

w imieniu grupy ALDE 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

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 2 – akapit 2 – litera e e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ee) „zaawansowane biopaliwa” 

oznaczają biopaliwa produkowane z 

surowców wymienionych w załączniku IX 

część A; 

ee) „zaawansowane biopaliwa” 

oznaczają biopaliwa produkowane z 

surowców wymienionych załączniku IX 

część A oraz z odpadów i pozostałości 

biomasy niepochodzącej z upraw roślin 

spożywczych/pastewnych, jeżeli taka 

biomasa spełnia kryteria zrównoważonego 

rozwoju określone w art. 26; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/306 

Poprawka  306 

José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley 

w imieniu grupy ALDE 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

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 

zapewnia, aby jego udział energii ze źródeł 

odnawialnych we wszystkich rodzajach 

transportu w 2030 r. wynosił co 

najmniej 12 % końcowego zużycia energii 

w transporcie w tym państwie 

członkowskim. W celu osiągnięcia celu 

12% końcowego zużycia energii ze źródeł 

odnawialnych państwa członkowskie 

wymagają, aby, ze skutkiem od dnia 1 

stycznia 2021 r., dostawcy paliw 

uwzględniali minimalny udział energii ze 

źródeł odnawialnych, o którym mowa w 

art. 25. 

 Aby zostało zaliczone na poczet tego celu, 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

wynikające z zastosowania biopaliw i 

biogazu musi być zgodne z kryteriami 

określonymi w art. 26 ust. 7 w 

porównaniu z paliwami kopalnymi 

zgodnie z metodologią, o której mowa w 

art. 28 ust. 1. 

 W przypadku gdy wkład biopaliw 

produkowanych z roślin spożywczych i 

pastewnych w danym państwie 

członkowskim jest niższy niż 2 % i w 

związku z tym nie wystarcza na pokrycie 
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różnicy między obowiązkiem 

spoczywającym na dostawcy paliwa a 

wartością docelową dla transportu 

wynoszącą 12 %, to państwo członkowskie 

może odpowiednio dostosować pułap 

określony w art. 7 ust. 1 do maksymalnej 

wysokości 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/307 

Poprawka  307 

José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley 

w imieniu grupy ALDE 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

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 7 – ustęp 1 – akapit 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów wyliczenia końcowego zużycia 

brutto energii ze źródeł odnawialnych w 

danym państwie członkowskim wkład z 

biopaliw i biopłynów, a także paliw z 

biomasy zużywanych w transporcie, o ile 

produkowane są one z roślin spożywczych 

lub pastewnych, wynosi nie więcej niż 7 % 

końcowego zużycia energii w transporcie 

drogowym i kolejowym w danym państwie 

członkowskim. W 2030 r. limit ten ulega 

obniżeniu do 3,8 % w związku z kursem 

wyznaczonym w części A załącznika X. 

Państwa członkowskie mogą ustanowić 

niższy limit i wprowadzić rozróżnienie 

między różnymi rodzajami biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy 

produkowanych z roślin spożywczych i 

pastewnych, np. ustalając niższy limit 

wkładu z paliw na bazie roślin 

spożywczych i pastewnych 

wyprodukowanych z roślin oleistych z 

uwzględnieniem pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów. 

Do celów wyliczenia końcowego zużycia 

brutto energii ze źródeł odnawialnych w 

danym państwie członkowskim wkład z 

biopaliw i biopłynów, a także paliw z 

biomasy zużywanych w transporcie, o ile 

produkowane są one z roślin spożywczych 

lub pastewnych, wynosi nie więcej niż ich 

wkład w końcowe zużycie energii brutto ze 

źródeł odnawialnych w 2017 r. w danym 

państwie członkowskim, przy 

maksymalnym końcowym zużyciu energii 

brutto w transporcie drogowym i 

kolejowym w wysokości 7 %. 

Udział biopaliw i biopłynów 

produkowanych z oleju palmowego 

wynosi 0 % począwszy od 2021 r. Państwa 

członkowskie mogą ustanowić niższy limit 

i wprowadzić rozróżnienie między różnymi 

rodzajami biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy produkowanych z roślin 

spożywczych i pastewnych, np. ustalając 

niższy limit wkładu z paliw na bazie roślin 

spożywczych i pastewnych 

wyprodukowanych z roślin oleistych z 

uwzględnieniem pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów oraz innych 

niezamierzonych skutków dla 

zrównoważonego rozwoju. 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/308 

Poprawka  308 

José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley 

w imieniu grupy ALDE 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

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 7 – ustęp 5 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w 

celu zmiany wykazu surowców w części A 

i B załącznika IX polegającej na dodaniu 

surowców, lecz nie na usunięciu ich z 

wykazu. Każdy akt delegowany opiera się 

na analizie najnowszego postępu naukowo-

technicznego z odpowiednim 

uwzględnieniem zasad hierarchii 

postępowania z odpadami ustanowionych 

w dyrektywie 2008/98/WE – zgodnie z 

unijnymi kryteriami zrównoważonego 

rozwoju – pozwalającej uznać, że dany 

surowiec nie generuje dodatkowego 

zapotrzebowania na grunty i sprzyja 

stosowaniu odpadów i pozostałości, nie 

powodując przy tym znaczących zakłóceń 

na rynkach w odniesieniu do produktów 

(ubocznych), odpadów ani pozostałości, a 

także zapewnia znaczne ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych w porównaniu 

z paliwami kopalnymi i nie grozi 

negatywnym wpływem na środowisko i 

bioróżnorodność. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 

aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w 

celu zmiany wykazu surowców w części A 

i B załącznika IX. Każdy akt delegowany 

opiera się na analizie najnowszego postępu 

naukowo-technicznego – z odpowiednim 

uwzględnieniem zasad gospodarki o 

obiegu zamkniętym i hierarchii 

postępowania z odpadami ustanowionych 

w dyrektywie 2008/98/WE, zgodnie z 

unijnymi kryteriami zrównoważonego 

rozwoju – pozwalającej uznać, że dany 

surowiec nie generuje dodatkowego 

zapotrzebowania na grunty i sprzyja 

stosowaniu odpadów i pozostałości, nie 

powodując przy tym znaczących zakłóceń 

na rynkach w odniesieniu do produktów 

(ubocznych), odpadów ani pozostałości, a 

także zapewnia znaczne ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych w porównaniu 

z paliwami kopalnymi, w oparciu o ocenę 

cyklu życia emisji, i nie grozi negatywnym 

wpływem na środowisko i 

bioróżnorodność. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0392/309 

Poprawka  309 

José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley 

w imieniu grupy ALDE 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

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 7 – ustęp 5 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Co dwa lata Komisja przeprowadza analizę 

wykazu surowców w części A i B 

załącznika IX w celu dodania surowców 

według zasad określonych w niniejszym 

ustępie. Pierwsza analiza zostanie 

przeprowadzona nie później niż 6 miesięcy 

po [date of entry into force of this 

Directive] r. W stosownych przypadkach 

Komisja przyjmuje akty delegowane w 

celu zmiany wykazu surowców w części A 

i B załącznika IX polegającej na dodaniu 

surowców, lecz nie na usunięciu ich z 

wykazu. 

Co dwa lata Komisja przeprowadza analizę 

wykazu surowców w części A i B 

załącznika IX w celu dodania surowców 

według zasad określonych w niniejszym 

ustępie. Pierwsza analiza zostanie 

przeprowadzona nie później niż sześć 

miesięcy po [date of entry into force of this 

Directive] r. W stosownych przypadkach 

Komisja przyjmuje akty delegowane w 

celu zmiany wykazu surowców w części A 

i B załącznika IX polegającej na dodaniu 

surowców. W 2025 r. Komisja 

przeprowadzi specjalną ocenę w celu 

skreślenia surowców z załącznika IX, a 

ewentualne związane z tym akty 

delegowane zostaną przyjęte w ciągu 

jednego roku od daty tej oceny. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0392/310 

Poprawka  310 

José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley 

w imieniu grupy ALDE 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

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 7 – ustęp 5 – akapit 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Surowce wymienione w załączniku IX 

skreśla się jedynie w następstwie 

konsultacji publicznych i zgodnie z zasadą 

stabilności wsparcia finansowego 

określoną w art. 6. Bez uszczerbku dla art. 

26, w przypadku skreślenia surowców 

zezwala się, aby istniejące zakłady 

produkujące biopaliwa z tych surowców 

traktowały tę energię jako energię 

odnawialną i zaliczały ją na poczet 

obowiązku spoczywającego na dostawcy 

paliwa zgodnie z art. 25, maksymalnie do 

poziomów produkcji zanotowanych w 

przeszłości. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Poprawka  311 

José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley 

w imieniu grupy ALDE 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

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 B – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) Melasa, która jest wytwarzana jako 

produkt uboczny rafinowania trzciny 

cukrowej lub buraków cukrowych, pod 

warunkiem że przy ekstrakcji cukru 

przestrzegane są najwyższe standardy 

branżowe. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do przepisów 

zmienionych we wniosku przez Komisję. Poprawka jest konieczna ze względu na wewnętrzną logikę tekstu 

i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami. 
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11.1.2018 A8-0392/312 

Poprawka  312 

Fredrick Federley 

w imieniu grupy ALDE 

José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

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 X – część 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Część A: [...] skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do przepisów 

zmienionych we wniosku przez Komisję. Poprawka jest konieczna ze względu na wewnętrzną logikę tekstu 

i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami. 

 


