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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Promocja odnawialnych źródeł energii i technologii energooszczędnych odgrywa istotną rolę 
w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i zmniejszaniu uzależnienia UE od zewnętrznych 
źródeł energii, co Parlament Europejski uznał już w szeregu rezolucji, w tym rezolucji 
przyjętych w oparciu o sprawozdania Komisji Handlu Międzynarodowego. Polityka 
handlowa może wnieść znaczący wkład w propagowanie upowszechniania nowych, 
przyjaznych dla środowiska technologii i w zapewnianie dostępności energii odnawialnej po 
rozsądnych cenach możliwie największej liczbie firm i gospodarstw domowych.

Niemniej jednak wkład polityki handlowej ma zasadniczo charakter wspierający – pozwala 
eliminować zbędne bariery i zmniejszać uzależnienie energetyczne. Z tego powodu 
w niniejszej opinii dąży się do przyjęcia umiarkowanego podejścia, ograniczając się do 
rozpatrzenia tych elementów wniosku Komisji, które są najbardziej istotne dla handlu 
międzynarodowego. Podobnie niektóre z poprawek mają na celu wskazanie szerokiej 
orientacji politycznej, przy założeniu, że do określonego celu mogą prowadzić rozliczne 
drogi. W takich przypadkach nie wydawało się praktyczne ani przydatne dążenie do 
wyśledzenia wszystkich ewentualnych zmian wynikających z danej poprawki.

Co najważniejsze, o ile uznano, że energia odnawialna może wnieść istotny wkład w 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, w niniejszej opinii przyjęto za punkt wyjścia 
zasadę „przede wszystkim nie szkodzić”.

Biopaliwa

W tym kontekście oczywiste jest, że sytuacja uległa zasadniczej zmianie od stycznia 2007 r., 
kiedy to Komisja zaproponowała wiążący cel osiągnięcia w 2020 r. 10%-owego udziału 
energii odnawialnej w benzynie i oleju napędowym. Ceny żywności drastycznie wzrosły 
(według Banku Światowego średni wzrost osiągnął 83% w ciągu ostatnich trzech lat), a w 
coraz większej liczbie krajów rozwijających się rosną obawy, czy zaopatrzenie ich ludności 
w żywność będzie wystarczające.  

Jak ostatnio zauważył prezes Banku Światowego Robert Zoellick, „rosnące ceny żywności i 
ich wpływ na głód, niedożywienie i rozwój stwarzają zagrożenie, że 100 milionów osób 
popadnie w jeszcze większe ubóstwo. Dla ponad 2 miliardów osób wysokie ceny żywności 
wiążą się obecnie z codzienną walką, poświęceniem, a dla niektórych stanowią wręcz kwestię 
przeżycia, przy czym w perspektywie nie widać poprawy sytuacji. Niedożywienie może 
zaszkodzić nie tylko obecnemu pokoleniu, ale również pokoleniu przyszłemu.” Ponadto 
kolejni sprawozdawcy ONZ ds. zapewnienia prawa do wyżywienia wyrażają obawy, że 
przeznaczanie produktów żywnościowych na produkcję paliw stwarza ryzyko wzrostu 
niedożywienia.

Jednocześnie szacuje się, że około jedna czwarta zbiorów kukurydzy w USA w 2007 r. 
została wykorzystana do produkcji biopaliw, a w czasopiśmie Science zasugerowano, że 
w okresie ponad 30-letnim stosowanie etanolu pochodzącego z kukurydzy podwoi emisje 
gazów cieplarnianych. Z tych powodów sprawą zasadniczą wydaje się ponowne rozpatrzenie 
wiążącego celu na poziomie 10% i przypomnienie, że w swoich konkluzjach z marca 2007 r. 
Rada Europejska uzależniła osiągnięcie tego celu od stworzenia dostępnych na rynku 
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biopaliw drugiej generacji (pochodzących z odpadów, a nie z upraw roślin jadalnych).

W niniejszej opinii proponuje się zatem przełożenie terminu osiągnięcia 10%-owego poziomu 
oraz wprowadzenie klauzuli rewizyjnej, aby umożliwić ocenę tego celu w świetle postępów 
w dziedzinie paliw drugiej generacji. Dąży się również do wzmocnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju zaproponowanych przez Komisję, aby uniknąć powstania 
absurdalnej sytuacji, w której polityka mająca na celu przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym przynosi skutek przeciwny, propagując wylesianie.

W opinii przyznano jednocześnie, że o ile system certyfikacji jest ważny, jego skuteczność 
jest ograniczona. Problemem jest nie tylko uniknięcie niezakłóconego przeznaczania lasów na 
produkcję biopaliw – co, jak przyznaje Komisja, jest niepożądane – ale również uniknięcie 
wykorzystywania obecnych terenów rolnych do produkcji biopaliw i przenoszenia upraw 
roślin jadalnych i pastwisk, dawniej zajmujących te tereny, na obszary wrażliwe ekologicznie.
W efekcie proces certyfikacji musi być o wiele bardziej kompleksowy niż przewidziano to we 
wniosku Komisji.

Ponadto ważne jest, aby transport biopaliw lub ich składników nie powodował emisji gazów 
cieplarnianych na skalę, która zniweczy ogólne korzyści dla środowiska. Najbardziej rażącym 
przykładem takiej sytuacji jest tzw. handel typu „splash and dash”, gdzie biopaliwa 
eksportowane są do USA i po dodaniu niewielkich ilości oleju mineralnego, ponownie 
wywożone, przy czym wypłacane są rozliczne subsydia. Ponieważ jednak istniejące przepisy 
antydumpingowe i antysubsydyjne wydają się umożliwiać przeciwdziałanie takim praktykom, 
nie uznano za konieczne przedkładanie poprawek w tej kwestii.

Inne kwestie

O ile biopaliwa i ich wpływ na handel produktami rolnymi i bezpieczeństwo żywnościowe 
stanowią najważniejsze kwestie handlu międzynarodowego poruszone w niniejszym wniosku, 
nie należy pomijać korzyści handlowych wynikających z postępów w dziedzinie technologii 
energii odnawialnej. Istnieją już przykłady firm europejskich, które osiągnęły korzyści 
związane z szybkim wejściem na rynek technologii energii wiatrowej lub słonecznej, co 
z kolei stworzyło solidną podstawę do zawierania umów eksportowych i licencyjnych.

Ogólny cel 20%-owego udziału energii ze źródeł odnawialnych będzie nadal stwarzał zachęty 
do badań i rozwoju technologicznego. Należy jednak zadbać o to, aby żadne z postanowień 
pakietu dotyczącego energii i klimatu nie podważało zdolności państw członkowskich do 
stosowania gwarantowanych cen zakupu energii, które już okazały się skuteczne 
w propagowaniu energii odnawialnej. Należy również rozważyć możliwość wykorzystania 
wielostronnych i dwustronnych negocjacji handlowych do propagowania jak najszerszego 
upowszechniania nowych osiągnięć w zakresie technologii energii odnawialnej.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
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i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku.

(6) Rosnące ceny żywności i braki 
żywności, zwłaszcza we wrażliwych 
krajach rozwijających się, w połączeniu z 
wątpliwościami dotyczącymi możliwości 
wprowadzenia na rynek do 2020 r. 
biopaliw drugiej generacji dają mocne 
podstawy do podważenia stosowności 
wyznaczania wiążącego celu, jakim jest 
udział biopaliw na poziomie 10%.

Uzasadnienie

Decyzja Rady Europejskiej o uzależnieniu udziału biopaliw od dostępności nienaruszających 
równowagi środowiska, opłacalnych pod względem ekonomicznym biopaliw drugiej generacji 
zapewniła niezbędny zawór bezpieczeństwa, którego znaczenie stało się jeszcze bardziej 
widoczne wraz z drastycznym wzrostem cen towarów. Nie należy akceptować determinacji 
Komisji, aby utrzymać wyznaczony poziom bez względu na zmienione warunki.  

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie obowiązkowych 
celów, zgodnie z którymi w Unii 
Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie obowiązkowego 
celu, zgodnie z którym w Unii 
Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem, oraz 
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sektorze transportowym. przeanalizowanie wszelkich celów 
dotyczących udziału energii odnawialnej 
w sektorze transportowym do 2015 r. 

Uzasadnienie

Patrz poprzednia poprawka.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu dla 
energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności.
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych.

(10) W odniesieniu do celu dla energii 
odnawialnej w transporcie właściwe jest 
natomiast ustalenie takiego samego udziału 
dla wszystkich państw członkowskich w 
celu zapewnienia spójności specyfikacji 
paliw transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować skorygowany cel lub
odpowiednie środki celem zapewnienia 
równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
kosztów środowiskowych i społecznych, 
względów bezpieczeństwa energetycznego 
i innych. 
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) W celu maksymalizacji wkładu 
biopaliw w przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym należy podjąć działania 
gwarantujące, że uprawy przeznaczane na 
produkcję biopaliw znajdują się możliwie 
blisko zakładu wytwarzającego paliwo.

Uzasadnienie

Transport surowców i biopaliw do zakładów produkcyjnych powoduje dodatkowe emisje 
gazów cieplarnianych. Można tego uniknąć wykorzystując najbliższe zakłady produkcyjne.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny są produkowane z surowców 
uprawianych w UE, powinny one spełniać 
wymagania UE w zakresie ochrony 
środowiska, obowiązujące w sektorze 
rolnictwa. Stosowanie takich kryteriów w 
odniesieniu do przywozów z krajów 
trzecich jest administracyjnie i technicznie 
niemożliwe.

(40) Biopaliwa i inne biopłyny powinny 
spełniać wymagania UE w zakresie 
ochrony środowiska, obowiązujące w 
sektorze rolnictwa. 

Uzasadnienie

W wyniku wniosku Komisji rolnicy europejscy zostaliby postawieni w niekorzystnej sytuacji 
pod względem konkurencji, a ogólne korzyści dla środowiska wynikające z przejścia na 
biopaliwa zmniejszyłyby się. O ile wymaganie od eksporterów z krajów trzecich spełnienia 
norm europejskich nie zawsze może być możliwe, nie należy takiego podejścia wykluczać a 
priori.

Poprawka 6
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w ostatecznym zużyciu 
energii w 2020 r. odpowiadał co najmniej 
jego docelowemu całkowitemu udziałowi 
energii ze źródeł odnawialnych w tym 
roku, określonemu w trzeciej kolumnie 
tabeli w załączniku I część A.

3. Aby osiągnąć ogólny cel na poziomie 
20%, każde państwo członkowskie dba o 
to, aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w ostatecznym zużyciu 
energii w 2020 r. odpowiadał co najmniej 
jego docelowemu całkowitemu udziałowi 
energii ze źródeł odnawialnych w tym 
roku, określonemu w trzeciej kolumnie 
tabeli w załączniku I część A.

Uzasadnienie

Chociaż ogólny wiążący cel przewidujący 20%-owy udział energii odnawialnej w zużyciu 
energii w UE do 2020 r. został uzgodniony w Brukseli w dniach 8-9 marca 2007 r. podczas 
obrad Rady Europejskiej na temat ogólnego wiążącego celu przewidującego 20%-owy udział 
energii odnawialnej w UE do 2020 r., cel ten nie został wyraźnie określony we wniosku 
Komisji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie w 2020 r.
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie w 2025 r.
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Docelowy termin wyznaczony na rok 2020 nie wydaje się już właściwy z uwagi na gwałtowny 
wzrost cen żywności, obawy o dostępność wystarczającej ilości żywności w wielu krajach 
rozwijających się oraz wątpliwości co do daty udostępnienia na rynku opłacalnych pod 
względem warunków ekonomicznych biopaliw drugiej generacji.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Przegląd dostępności biopaliw drugiej 

generacji
Do dnia 1 września 2015 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące postępów 
osiągniętych w zakresie dostępności na 
rynku opłacalnych ekonomicznie biopaliw 
drugiej generacji, do którego, stosownie 
do okoliczności, dołączone zostaną 
wnioski w sprawie przeglądu celu, o 
którym mowa w art. 3 ust. 3 akapit 
pierwszy.

Uzasadnienie

Uwzględniając decyzję brukselskiej Rady Europejskiej z marca 2007 r. uzależniającą 10%-
owy cel od dostępności na rynku opłacalnych ekonomicznie, nienaruszających równowagi 
środowiska biopaliw drugiej generacji, wydaje się pożądane wprowadzenie klauzuli 
rewizyjnej umożliwiającej dostosowanie celu w związku z postępem technologicznym.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zawieszenie krajowych planów działania

Państwa członkowskie mogą 
zmodyfikować realizację swoich 
krajowych planów działania i zawiesić 
swoje zobowiązanie do zachowania 
zgodności z art. 3 ust. 3 w przypadku 
znacznego wzrostu cen żywności i pasz.
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Uzasadnienie

Coraz większe wykorzystywanie surowców rolnych nie powinno prowadzić do znacznego 
wzrostu cen żywności i pasz.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy ocenie skuteczności przekształcania 
energii oraz stosunku mocy wejściowej do 
mocy wyjściowej systemów i urządzeń dla 
celów niniejszego ustępu państwa 
członkowskie stosują procedury 
wspólnotowe lub, przy ich braku, 
międzynarodowe, o ile takie istnieją.

Przy ocenie skuteczności przekształcania 
energii oraz stosunku mocy wejściowej do 
mocy wyjściowej systemów i urządzeń dla 
celów niniejszego ustępu państwa 
członkowskie stosują procedury 
międzynarodowe lub, przy ich braku, 
procedury wspólnotowe, o ile takie 
istnieją.

Uzasadnienie

W przypadku wyboru norm międzynarodowych, o ile są dostępne, istnieje mniejsze 
prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w związku z umową WTO o technicznych 
barierach w handlu. Promowanie wspólnych norm międzynarodowych powinno również 
prowadzić do ekonomii skali i zachęcić w ten sposób do szybszego przyjęcia w skali 
międzynarodowej technologii najlepszych wzorców.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów o uznanej wysokiej wartości 
bioróżnorodności, czyli terenów, które w 
styczniu 2008 r. lub później posiadały 
status określony w jednej z poniższych 
liter, niezależnie od tego, czy posiadają go 
nadal:

3. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, 
pochodzą ze zrównoważonych zasobów, 
przy czym wymagana jest możliwość 
określenia źródła pochodzenia surowców 
przeznaczonych do produkcji paliw, 
wykorzystywane są one lub dodawane do 
paliwa kopalnego w możliwie najbliższym 
zakładzie produkcyjnym, a łańcuchy 
produkcji podlegają certyfikacji, aby 
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zagwarantować między innymi, że:

(a) las niezakłócony znaczącą ludzką 
działalnością, czyli las w którym nie zaszła 
znacząca ludzka interwencja lub miała 
ona miejsce wystarczająco dawno temu, 
tak że możliwe było przywrócenie 
naturalnego składu gatunkowego i 
naturalnych procesów;

(a) nie występują żadne znaczące 
negatywne konsekwencje dla 
różnorodności biologicznej;

(aa) wylesianie nie zostało pośrednio 
spowodowane produkcją biopaliw na 
terenach wykorzystywanych uprzednio do 
produkcji żywności i przeniesieniem tej 
działalności na obszary wrażliwe 
ekologicznie, takie jak lasy;

(b) obszary wyznaczone do celów ochrony 
przyrody, chyba że przedstawiono dowody, 
że produkcja surowców nie narusza tych 
celów;

(b) surowce nie pochodzą z obszarów 
wyznaczonych do celów ochrony przyrody, 
chyba że przedstawiono dowody, że 
produkcja surowców nie narusza tych 
celów; 

(c) obszary trawiaste o wysokiej 
bioróżnorodności, czyli bogate gatunkowo
obszary ,trawiaste, które nie są nawożone 
lub zniszczone.

(c) surowce nie pochodzą z obszarów 
trawiastych o wysokiej bioróżnorodności, 
czyli bogatych gatunkowo obszarów 
trawiastych, które nie są nawożone lub 
zniszczone;

(ca) nie występuje znaczący negatywny 
wpływ na zasoby wodne. 

Komisja ustanawia kryteria i zakresy 
geograficzne w celu ustalenia obszarów 
trawiastych objętych lit. c). Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
21 ust. 3.

Komisja ustanawia kryteria w celu 
ustalenia surowców objętych lit. a), aa), c) 
i ca). Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3.

Uzasadnienie

Aby uzyskać pewność, że wpływ biopaliw na środowisko będzie korzystny, należy wprowadzić 
wymóg uzyskania przez nie pozytywnego wyniku kontroli zrównoważenia. W uzupełnieniu 
punktów we wniosku Komisji konieczne jest przeciwdziałanie ryzyku wyparcia przez 
biopaliwa istniejącej produkcji żywności i przeniesieniu jej w regiony ekologicznie wrażliwe.
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Jeśli ma być zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, istotna jest również kwestia 
wykorzystania wody.  

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Biopaliwa i inne biopłyny 
uwzględnione dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie są przywożone ani nie są 
produkowane z surowców przywożonych z 
krajów, które nakładają na te towary 
podatki wywozowe lub ograniczenia 
ilościowe, lub które otrzymują 
międzynarodową pomoc żywnościową, lub 
które są przedmiotem dochodzenia 
antydumpingowego lub antysubsydyjnego 
wszczętego przez Komisję.

Uzasadnienie

Dyrektywa o energii odnawialnej stworzy zachęty – w postaci wyższych cen – dla 
producentów biopaliw z UE i krajów trzecich. Jednak kraje, które osiągają już zyski 
gospodarcze za pomocą podatków wywozowych lub ograniczeń, nie powinny mieć możliwości 
korzystania z kolejnych zachęt finansowych poprzez dostęp do rynku europejskiego kosztem 
europejskich podatników.  

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie nie odmawiają 
uwzględnienia do celów, o których mowa 
w ust. 1, biopaliw i innych biopłynów 
uzyskanych zgodnie z niniejszym 
artykułem z innych powodów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju.

6. Państwa członkowskie, które z powodów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
pragną wprowadzić, do celów, o których 
mowa w ust. 1, bardziej rygorystyczne 
środki ochronne w zakresie biopaliw i 
innych biopłynów zapewniają zgodność 
takich środków z traktatami oraz 
informują o nich Komisję.
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę znaczną niepewność co do skuteczności norm zrównoważonego rozwoju, 
państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustanowienia wyższych norm, zgodnie z 
zasadą pomocniczości, tak aby można było zapewnić proces nauki na podstawie najlepszych 
wzorców. Nie spowoduje to zakłóceń rynku, ponieważ wszystko będzie podlegać wymogom 
zmienionego art. 3 ust. 3. Podejście takie jest zgodne z możliwością przewidzianą w art. 176 
traktatu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja składa corocznie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące umów 
zatwierdzonych przez nią zgodnie z ust. 4.

Uzasadnienie

Okresowe sprawozdania są wymagane do zapewnienia otwartości i przejrzystości oraz do 
upewnienia rolników europejskich, że konkurują na równych zasadach z producentami z 
krajów trzecich, korzystających z umów, które może zawierać Komisja.
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