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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. Wniosek dotyczący dyrektywy: postanowienia związane z sektorem transportu

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja przedstawiła szereg inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, których część stanowi przedmiotowy wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii otrzymywanej ze źródeł 
odnawialnych. Komisja proponuje w nim ramy dla promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, koncentrując się na sektorach energii elektrycznej, ciepłownictwa 
i chłodnictwa oraz transportu.

W przypadku sektora transportu, dyrektywa określa szczegółowe cele związane 
z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, a dokładniej z biopaliwami i biopłynami, 
których udział ma wynieść 10% w roku 2020. Pozwoliłoby to na zagwarantowanie 
jednorodności specyfikacji technicznych stosowanych do biopaliw oraz ich dostępności, na 
umożliwienie dostaw zarówno poprzez produkcję wewnętrzną, jak i import, na ograniczenie 
zależności od ropy oraz stymulowanie europejskiej produkcji biopaliw, która jest jeszcze 
dosyć niska ze względu na wysokie koszty.

Ponadto wniosek dotyczący dyrektywy wprowadza system zmierzający do zagwarantowania
zrównoważonego rozwoju środowiska poprzez szereg kryteriów (art. 15) warunkujących 
uwzględnienie biopaliw w celach liczbowych dyrektywy oraz przyznanie odnośnego wsparcia 
finansowego:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 35%;

- wykluczenie produkcji na bazie surowców uzyskanych z terenów o wysokiej wartości 
(lasy niedotknięte działalnością człowieka, obszary przyrodnicze objęte ochroną czy 
też obszary trawiaste o wielkim znaczeniu pod względem różnorodności biologicznej);

- wykluczenie zmiany gleb zawierających bogate pokłady węgla, jak te na obszarach 
wilgotnych lub leśnych, w strefy produkcji biopaliw.

Art. 16 wprowadza system weryfikacji kryteriów odnoszących się do biopaliw 
produkowanych w Unii Europejskiej oraz tych importowanych.

Art. 17 określa sposób obliczania stopnia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla 
ścieżki produkcji biopaliw według wartości i metod zdefiniowanych w załączniku VII 
uwzględniających negatywne i pozytywne efekty zmiany terenów, takie jak uwalnianie do 
atmosfery, bez kompensacji, części węgla zawartego w glebie.

Art. 18 nakazuje wystarczające informowanie społeczeństwa przez państwa członkowskie 
w kwestii dostępności biopaliw w transporcie (oznaczanie w punktach sprzedaży biopaliw, 
w których zawartość mieszanki olejów mineralnych przekracza 10%). Olej napędowy 
zawierający w przynajmniej 7% swojej objętości biodiesla musi zostać udostępniony do 
sprzedaży na wszystkich stacjach paliw posiadających co najmniej dwie pompy do dnia 31 
grudnia 2010 r., a olej o zawartości biodiesla wynoszącej co najmniej 10% – do dnia 31 
grudnia 2014 r.
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II. Stanowisko sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

Sprawozdawczyni podjęła próbę odpowiedzi na zapytania dotyczące wykorzystywania 
biopaliw w transporcie oraz ich zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju środowiska 
i gospodarki, biorąc pod uwagę obecną sytuację, zarówno w skali światowej, ze wzrostem cen 
surowców wtórnych, za który częściowa odpowiedzialność zrzucana jest na biopaliwa, jak 
i w skali europejskiej, w związku z ostatnimi, podjętymi przez niektóre państwa członkowskie 
decyzjami o zawieszeniu produkcji biopaliw. Cel zakładający 10% staje się zatem coraz 
bardziej zagrożony.

Biopaliwa mają znacznie zredukować emisję gazów cieplarnianych, ale powinny także być 
zgodne z wymogami ekologicznymi i społecznymi w sektorze rolnictwa i wymogami 
ekonomicznymi właściwymi dla sektora transportu. Ponadto stosowanie biopaliw powinno 
dotyczyć w przyszłości wszystkich środków transportu, w tym morskiego i lotniczego, bez 
ograniczania się jedynie do transportu drogowego.  

Koncentrując się na artykułach dotyczących biopaliw, sprawozdawczyni pragnie poruszyć 
przede wszystkim kilka następujących zagadnień:

 Cel, jakim jest dostarczenie 10% paliw potrzebnych do transportu do roku 2020, jest 
niewykonalny bez intensywnego wykorzystywania biopaliw pierwszej generacji, które 
powodują znaczne problemy ekologiczne i społeczne. Zastosowanie biopaliw drugiej 
generacji przed 2020 r. wiąże się natomiast z wątpliwościami natury technicznej i 
gospodarczej. Proponuję zatem celem osiągnięcia 10% wprowadzenie elastycznych 
oraz stopniowych środków.

 Jeśli chodzi o kryteria zrównoważonego rozwoju środowiska i rozwoju społecznego, 
sprawozdawczyni pragnie ich zgodności z kryteriami podlegającymi obecnie dyskusji 
we wniosku dotyczącym zmiany dyrektywy 98/70/WE w sprawie jakości paliw, 
w następstwie sprawozdania przyjętego w pierwszym czytaniu w komisji ENVI w 
dniu 6 grudnia 2007 r. W trosce o lepsze stanowienie prawa zdaje się koniecznym 
określenie identycznych kryteriów w dwóch wnioskach dających wysokie gwarancje 
o charakterze społecznym i środowiskowym.

 Konieczne włączenie do wniosku źródeł energii innych niż biopaliwa.

 W dziedzinie komitologii, procedura regulacyjna połączona z kontrolą musi odnosić 
się do kryteriów trwałego rozwoju w ramach porozumień międzynarodowych.    

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Większe stosowanie biopaliw w 
transporcie jest jednym z 
najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw w 
sektorze transportu.

Większe stosowanie energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych w transporcie, w 
tym biopaliw, ale również wodoru 
produkowanego z odnawialnych źródeł 
energii takich, jak na przykład ogniwa 
paliwowe, jest jednym z 
najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw w 
sektorze transportu.

Uzasadnienie

Biopaliwa nie stanowią jedynej gałęzi technologii, która musi zostać uwzględniona przy 
dążeniu do10% udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu. 
Powinno się zachęcać do stosowania innych technologii, takich jak te wykorzystujące wodór.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Aby obniżyć emisje gazów 
cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz 
zmniejszyć zależność Unii Europejskiej od 
importu energii, rozwój odnawialnych 
źródeł energii powinien być ściśle 
powiązany ze wzrostem wydajności 
energetycznej.

Uzasadnienie

Znaczny rozwój odnawialnych źródeł energii zakłada poważne zmniejszenie ogólnego zużycia 
energii (szczególnie poprzez środki zwiększające wydajność energetyczną).
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Rada Europejska obradująca w 
Brukseli w marcu 2007 r. wezwała 
Komisję do przedłożenia wniosku 
dotyczącego nowej kompleksowej 
dyrektywy w sprawie wykorzystania 
wszystkich odnawialnych źródeł energii, 
który mógłby zawierać kryteria i przepisy 
zapewniające trwałą produkcję i 
wykorzystywanie bioenergii. Kryteria te 
powinny tworzyć spójną część szerszego 
systemu obejmującego również biopłyny, a 
nie jedynie biopaliwa. Należy zatem 
zawrzeć w niniejszej dyrektywie 
wspomniane kryteria zrównoważonego 
rozwoju. W celu uniknięcia dodatkowych 
kosztów dla przedsiębiorstw oraz 
niejednolitej sytuacji pod względem norm 
środowiskowych w związku z niespójnym 
podejściem, kluczowe jest, aby kryteria 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do biopaliw określone w niniejszej 
dyrektywie odpowiadały kryteriom 
określonym w dyrektywie 98/70/WE. W 
2010 r. Komisja powinna ponadto dokonać 
przeglądu, czy należy uwzględnić inne 
zastosowania biomasy.

(36) Rada Europejska obradująca w 
Brukseli w marcu 2007 r. wezwała 
Komisję do przedłożenia wniosku 
dotyczącego nowej kompleksowej 
dyrektywy w sprawie wykorzystania 
wszystkich odnawialnych źródeł energii, 
który mógłby zawierać kryteria i przepisy 
zapewniające trwałą produkcję i 
wykorzystywanie bioenergii. Kryteria te 
powinny tworzyć spójną część szerszego 
systemu obejmującego również biopłyny, a 
nie jedynie biopaliwa. Należy zatem 
zawrzeć w niniejszej dyrektywie 
wspomniane kryteria zrównoważonego 
rozwoju. W celu uniknięcia dodatkowych 
kosztów dla przedsiębiorstw oraz, w trosce 
o lepsze regulacje wspólnotowe celem 
zapobieżenia niejednolitej sytuacji pod 
względem norm środowiskowych w 
związku z niespójnym podejściem, 
kluczowe jest, aby kryteria 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do biopaliw określone w niniejszej 
dyrektywie były identyczne z kryteriami 
określonymi w dyrektywie 98/70/WE. W 
2010 r. Komisja powinna ponadto dokonać 
przeglądu, czy należy uwzględnić inne 
zastosowania biomasy.

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju środowiska zaproponowane przez Komisję winny być 
identyczne z kryteriami zawartymi w dyrektywie 98/70/WE w sprawie jakości paliw, której 
pierwsze czytanie jest bardziej zaawansowane niż w przypadku omawianego wniosku.
Konieczne jest uniknięcie wszelkiej sprzeczności norm w dwóch dyrektywach dotyczących 
tego samego sektora, lecz różnych pod względem logiki.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić osiągnięcie celu 
przewidującego 10%-owy udział biopaliw, 
konieczne jest zapewnienie wprowadzenia 
do obrotu mieszanek oleju napędowego o 
wyższej zawartości biodiesla niż jest to 
przewidziane w normie EN590/2004.

(48) Aby umożliwić osiągnięcie celu 
przewidującego 10%-owy udział energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
w sektorze transportu, konieczne jest 
zapewnienie, w odniesieniu do biopaliw,
wprowadzenia do obrotu mieszanek oleju 
napędowego o wyższej zawartości 
biodiesla niż jest to przewidziane w normie 
EN590/2004.

Uzasadnienie

Biopaliwa nie stanowią jedynej gałęzi technologii, która musi zostać uwzględniona przy 
dążeniu do10% udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu. 
Powinno się zachęcać do stosowania innych technologii, takich jak te wykorzystujące wodór. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48b) Należy zwrócić szczególną uwagę na 
łańcuch produkcji oraz łańcuch 
logistyczny w zakresie biopaliw, w 
szczególności w odniesieniu do dostępnej 
infrastruktury, przewozu oraz dystrybucji 
biopaliw w całej Unii Europejskiej. 
Łańcuch logistyczny pozwalający na 
dostarczanie biopaliw stanowi ważny 
element zgodności z celem zakładającym 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
W związku z tym priorytetem powinno być 
powodowane przezeń obniżenie emisji 
gazów cieplarnianych. Powinno się zatem 
zachęcać do wprowadzenia infrastruktury 
produkcyjnej, logistycznej oraz 
dystrybucyjnej w dziedzinie biopaliw, 
w tym poprzez projekty finansowane 
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w ramach transeuropejskich sieci 
energetycznych.  

Uzasadnienie

Stosowaniu biopaliw w Unii Europejskiej muszą towarzyszyć starania inwestycyjne, na 
przykład poprzez transeuropejskie sieci energetyczne w infrastrukturze produkcyjnej 
i dystrybucyjnej oraz w logistyce, tak aby nie spowalniać realizacji celów przez brak 
infrastruktury. Ponadto zbyt długotrwały przewóz biopaliw pomiędzy miejscem produkcji a 
miejscem dystrybucji spowoduje emisje gazów cieplarnianych oraz zagrozi zmniejszeniem 
pozytywnego bilansu w zakresie redukcji emisji.  

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyliczaniu udziału energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportu uwzględnia się alternatywne 
źródła energii, takie jak biopaliwa oraz 
inne biopłyny, wodór produkowany 
z odnawialnych źródeł energii, takich jak 
na przykład ogniwa paliwowe, czy też 
elektryczność wytwarzaną z odnawialnych 
źródeł energii.  

Uzasadnienie

 Biopaliwa nie stanowią jedynej gałęzi technologii, która musi zostać uwzględniona przy 
dążeniu do10% udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu. 
Powinno się zachęcać do stosowania innych technologii, takich jak te wykorzystujące wodór.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe plany działania w sektorze 
transportu muszą oprócz środków 
wymienionych w poprzednim akapicie 
obejmować także konkretne środki 
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wspierające łańcuch produkcji i łańcuch 
logistyczny w odniesieniu energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym biopaliw, paliw 
gazowych (takich jak biometan), wodoru 
oraz energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. Środki te, które można 
finansować w ramach transeuropejskich 
sieci transportowych, muszą poprzez 
inwestycje w infrastrukturę wspierać 
wytwarzanie i przesył energii ze źródeł 
odnawialnych oraz jej bezpośrednią 
dostawę konsumentom w całej Unii 
Europejskiej. Należy również przewidzieć 
ustanowienie przez państwa członkowskie 
środków zachęty do rozwijania 
infrastruktury zaopatrzenia w paliwa w 
celu stworzenia koniecznych warunków 
dla ogólnej zrównoważonej mobilności.

Uzasadnienie

Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych musi być poparte inwestycjami –
finansowanymi między innymi w ramach transeuropejskich sieci energetycznych –
w infrastrukturę produkcyjną, dystrybucyjną i logistyczną, aby realizacja tego celu nie była 
hamowana przez braki infrastrukturalne.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do sieci energetycznej Dostęp do sieci

Uzasadnienie

System wsparcia dla wykorzystania biogazu do wytwarzania ciepła i energii powinien 
koniecznie być dostosowany do neutralnych finansowo systemów wsparcia produkcji 
biometanu o jakości odpowiedniej do wykorzystania w rurociągach oraz w pojazdach.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska oraz rozwoju społecznego 
w odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie wymogów w dziedzinie kryteriów społecznych w art. 15, jak 
w przypadku sprawozdania przyjętego podczas pierwszego czytania przez komisję ENVI 
Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany dyrektywy 98/70/WE w sprawie jakości paliw, 
tak aby kryteria zawarte w tych dwóch dyrektywach były identyczne. Konieczne jest uniknięcie 
wszelkiej sprzeczności norm w dwóch dyrektywach dotyczących tego samego sektora, lecz 
różnych pod względem logiki.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów

Weryfikacja spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska oraz 
rozwoju społecznego w odniesieniu do 
biopaliw i innych biopłynów

Uzasadnienie

Produkcja biopaliw może powodować poważne problemy społeczne w regionach 
produkujących, zwłaszcza w krajach trzecich. Weryfikacja kryteriów przez państwa 
członkowskie musi więc również dotyczyć społecznych aspektów produkcji biopaliw, a nie 
tylko kwestii związanych z ochroną środowiska.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają od 
podmiotów gospodarczych przedłożenia 
wiarygodnych informacji i udostępnienia 
na wniosek państw członkowskich danych 
wykorzystanych przy sporządzaniu 
informacji. Państwa członkowskie 
wymagają od podmiotów gospodarczych 
zapewnienia odpowiedniego standardu 
niezależnego audytu przedłożonych 
informacji oraz dostarczenia dowodów 
dokonania tej czynności. Audyt kontroluje, 
czy systemy stosowane przez podmioty 
gospodarcze są dokładne, wiarygodne i 
zabezpieczone przed nadużyciami. Ocenia 
również częstotliwość i metodykę 
pobierania próbek i solidność danych.

3. Państwa członkowskie wymagają od 
podmiotów gospodarczych przedłożenia 
wiarygodnych informacji na temat 
zrównoważonego rozwoju środowiska 
i rozwoju społecznego w odniesieniu do 
biopaliw i innych biopłynów oraz
udostępnienia na wniosek państw 
członkowskich danych wykorzystanych 
przy sporządzaniu informacji. Państwa 
członkowskie wymagają od podmiotów 
gospodarczych zapewnienia 
odpowiedniego standardu niezależnego 
audytu przedłożonych informacji oraz 
dostarczenia dowodów dokonania tej 
czynności. Audyt kontroluje, czy systemy 
stosowane przez podmioty gospodarcze są 
dokładne, wiarygodne i zabezpieczone 
przed nadużyciami. Ocenia również 
częstotliwość i metodykę pobierania 
próbek i solidność danych.

Uzasadnienie

Produkcja biopaliw może powodować poważne problemy społeczne w regionach 
produkujących, zwłaszcza w krajach trzecich. Weryfikacja kryteriów przez państwa 
członkowskie musi więc również dotyczyć społecznych aspektów produkcji biopaliw, a nie 
tylko kwestii związanych z ochroną środowiska.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 21
ust. 2. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat.

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 21
ust. 3. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat.
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Uzasadnienie

Parlament Europejski musi poprzez procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą przyczyniać 
się do przestrzegania umów dwustronnych i wielostronnych oraz do ich zgodności 
z kryteriami zrównoważonego rozwoju środowiska i rozwoju społecznego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do 
paliw benzynowych zawierających 
bioetanol.

Uzasadnienie

Dla osiągnięcia celów dotyczących biopaliw należy zapewnić ogólną dostępność paliw 
benzynowych zawierających biopaliwa na wszystkich stacjach benzynowych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) stosunkowych korzyści dla środowiska
i kosztów różnych biopaliw, wpływu na nie 
polityki importowej Wspólnoty, wpływu 
na bezpieczeństwo dostaw oraz sposobów 
uzyskania zrównoważonego podejścia do 
produkcji krajowej i importu;

(a) stosunkowych korzyści i kosztów
środowiskowych i społecznych różnych 
biopaliw, wpływu na nie polityki 
importowej Wspólnoty, wpływu na 
bezpieczeństwo dostaw oraz sposobów 
uzyskania zrównoważonego podejścia do 
produkcji krajowej i importu;

Uzasadnienie

W swoich sprawozdaniach przedstawianych Parlamentowi i Radzie Komisja uwzględnia 
poszanowanie wymienionych uprzednio kryteriów społecznych, a nie jedynie kryteriów 
dotyczących środowiska naturalnego.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

We właściwych przypadkach i przy 
uwzględnieniu informacji wymienionych 
w lit. a)-d) Komisja proponuje działania 
korygujące udział energii ze źródeł 
odnawialnych w sektorze transportu oraz 
kryteria dotyczące środowiska 
naturalnego i rozwoju społecznego 
w odniesieniu do biopaliw.

Uzasadnienie

Należy określić charakter działań korygujących dotyczących zarówno udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w sektorze transportu, który może różnić się w zależności od zmian na 
rynku i postępu naukowego, jak również kryteriów w zakresie środowiska naturalnego 
i rozwoju społecznego.  

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – wiersz drugi – kolumna pierwsza

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bioetanol (etanol produkowany z biomasy) Bioetanol (etanol produkowany z biomasy
i/lub z ulegającej biodegradacji części 
odpadów, stosowany jako biopaliwo)

Uzasadnienie

Załącznik do dyrektywy powinien zawierać definicję bioetanolu opartą na definicji zawartej 
w dyrektywie 2003/30/WE w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych 
paliw odnawialnych i wzbogaconą o odniesienie do wykorzystania odpadów przy produkcji 
biopaliw.
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