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Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że biomasa powinna być długoterminowo w intensywny sposób 
wykorzystywana jako źródło energii, a jej zastosowanie energetyczne należy 
wykorzystywać w jak największym stopniu, przede wszystkim w leśnictwie,
rolnictwie i gospodarce odpadami,

Or. en

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że między innymi biomasa powinna być długoterminowo w 
intensywny sposób wykorzystywana jako źródło energii, a jej zastosowanie 
energetyczne należy wykorzystywać w jak największym stopniu, przede wszystkim w 
leśnictwie i rolnictwie,

Or. hu
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Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że zrównoważona biomasa powinna być długoterminowo w 
intensywny sposób wykorzystywana jako źródło energii, a jej zastosowanie 
energetyczne należy wykorzystywać w jak największym stopniu, przede wszystkim w 
leśnictwie i rolnictwie, w pełni uwzględniając ograniczenia ekologiczne i społeczne, 
zwracając uwagę na istniejące na całym świecie zapotrzebowanie na bezpieczną 
żywność i uznając produkcję żywności i pasz oraz wykorzystanie surowców za 
kwestie absolutnie priorytetowe,

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że biomasa powinna być długoterminowo w intensywny sposób 
wykorzystywana jako źródło energii, a jej zastosowanie energetyczne należy 
wykorzystywać w jak największym stopniu, przede wszystkim w leśnictwie, 
rolnictwie i hodowli zwierząt, uwzględniając ograniczenia związane z ochroną 
środowiska naturalnego oraz konkurencyjne wykorzystanie biomasy przeznaczonej 
na żywność i pasze,

Or. el

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Aa. mając na uwadze, że spodziewane jest uzyskanie zrównoważonych rozwiązań 
dotyczących problemu energetycznego w drodze nadzwyczajnych, niezbędnych 
ulepszeń w dziedzinie racjonalizacji zużycia energii poprzez oszczędzanie energii i 
jednoczesne rozszerzenie zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

Or. en
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Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że koszty produkcji i wydajność energetyczna z jednego hektara 
różnią się w zależności od sposobu wykorzystania biomasy oraz mając na uwadze, że 
najlepsze możliwości wykorzystania biomasy daje produkcja energii cieplnej, 
połączona produkcja energii cieplnej i elektrycznej, produkcja paliw oraz przemysł 
chemiczny,

Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że najlepsze możliwości wykorzystania biomasy daje produkcja 
energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanie wodoru i metanu, produkcja paliw oraz 
przemysł chemiczny, spożywczy, papierniczy i stolarski,

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że najlepsze możliwości wykorzystania biomasy daje produkcja 
energii elektrycznej, ogrzewanie i chłodzenie oraz przemysł chemiczny,

Or. en

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że najlepsze możliwości wykorzystania biomasy daje produkcja 
energii elektrycznej i cieplnej, produkcja paliw oraz przemysł chemiczny, spożywczy, 
papierniczy i drzewny,

Or. it
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Poprawkę złożyli Paul Rübig, Werner Langen

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że najlepsze możliwości wykorzystania biomasy daje produkcja 
energii elektrycznej i cieplnej, produkcja paliw oraz przemysł chemiczny, spożywczy, 
papierniczy i drzewny,

Or. de

Poprawkę złożył Renato Brunetta

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że najlepsze możliwości wykorzystania biomasy daje produkcja 
energii elektrycznej i cieplnej, produkcja paliw oraz przemysł chemiczny, spożywczy, 
papierniczy i drzewny,

Or. en

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że najlepsze możliwości wykorzystania biomasy daje produkcja 
energii elektrycznej i cieplnej, produkcja paliw oraz przemysł chemiczny, papierniczy 
i drzewny,

Or. sv

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że wzmożone wykorzystywanie biomasy może (skreślenie)
przyczynić się do realizacji trzech głównych celów polityki energetycznej jak 
bezpieczeństwo dostaw, konkurencyjność i zrównoważone środowisko poprzez 
redukcję emisji gazów cieplarnianych,
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Or. fr

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że wzmożone wykorzystywanie zrównoważonej bioenergii może 
znacznie przyczynić się do realizacji trzech głównych celów polityki energetycznej jak 
bezpieczeństwo dostaw, konkurencyjność i zrównoważone środowisko oraz pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich kryteriów w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego może doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych,

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że sposób wykorzystywania bioenergii oraz wybór roślin 
uprawnych zadecyduje o tym, czy wykorzystanie bioenergii przyczyni się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych,

Or. en

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że ponad 20% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z sektora 
transportu, a sektor ten nie jest objęty mechanizmem handlu pozwoleniami na 
emisje; mając na uwadze, że w kolejnych latach przewiduje się stały wzrost ilości 
tego typu emisji, a biopaliwa są jednym ze sposobów poprawy funkcjonowania tego 
sektora w aspekcie środowiskowym,

Or. es
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że dzięki biomasie może zmniejszyć się zależność od zewnętrznych 
źródeł energii, a na obszarach wiejskich mogą powstać nowe możliwości rozwoju 
gospodarczego i zatrudnienia,

Or. fr

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że dzięki bioenergii może zmniejszyć się zależność od 
zewnętrznych źródeł energii, a na obszarach wiejskich mogą powstać nowe 
możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia,

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że dzięki biomasie zmniejsza się zależność od zewnętrznych źródeł 
energii, a na obszarach wiejskich powstają nowe możliwości dla przedsiębiorczości, 
rozwoju gospodarczego i zatrudnienia,

Or. nl

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że dzięki biomasie zmniejsza się zależność od zewnętrznych źródeł 
energii, (skreślenie) na obszarach wiejskich powstają nowe możliwości rozwoju 
gospodarczego i zatrudnienia, a uwaga skupia się na gruntach, co może przyczynić 
się do poprawy bezpieczeństwa wodnego i geologicznego, ochrony przeciwpożarowej 
lasów oraz odzysku drewna odpadowego i pozostałości z produkcji rolnej,
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Or. en

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia E a (nowy)

Ea. mając na uwadze, że nie istnieje „masa krytyczna”, dzięki której biopaliwa stałyby 
się w pełni konkurencyjne; mając na uwadze, że państwa członkowskie nie 
przestrzegają przepisów dyrektywy 2003/30/WE i wyznaczają bardzo niskie cele,

Or. es

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że biopaliwa drugiej generacji (paliwa „Biomass-To-Liquid (BTL)) 
powinny umożliwić uzyskanie znacznie wyższej wydajności energetycznej niż 
biopaliwa pierwszej generacji (olej roślinny, biodiesel, etanol),

Or. fr

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że biopaliwa drugiej generacji (paliwa „Biomass-To-Liquid (BTL)) 
powinny umożliwić uzyskanie znacznie wyższej wydajności energetycznej niż 
biopaliwa pierwszej generacji (olej roślinny, biodiesel, etanol),

Or. fr

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia G a (nowy)

Ga. mając na uwadze, że prawodawstwo wspólnotowe w zakresie jakości benzyny 
zabrania stosowania mieszanek zawierających powyżej 5% bioetanolu,



PE 378.547v02-00 8/53 AM\630423PL.doc

PL

Or. es

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze, że chociaż dostępna jest technologia produkcji biopaliw drugiej 
generacji, a także (skreślenie) odpowiednia infrastruktura i technika napędowa,
zastosowanie tego typu paliw drugiej generacji wymaga dalszych badań, aby ich 
produkcja była opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia,

Or. fr

Poprawkę złożyli Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze, że chociaż dostępna jest technologia produkcji biopaliw drugiej 
generacji, a także (skreślenie) odpowiednia infrastruktura i technika napędowa,
zastosowanie tego typu paliw drugiej generacji wymaga dalszych badań, aby ich 
produkcja była opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że rozwój w odpowiednim czasie biopaliw drugiej generacji nie 
może stanowić przeszkody dla produkcji paliw pierwszej generacji rozpoczętej przez 
państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub 
innych paliw odnawialnych,

Or. fr
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Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że pod względem ekonomicznym na całym świecie możliwe jest 
przestawienie się na wytwarzanie produktów zawierających węgiel poprzez paliwa 
syntetyczne, jak potwierdzają przykłady z Republiki Południowej Afryki i Trynidadu,
jednak produkcja biopaliw drugiej generacji nie może stanowić przeszkody dla 
produkcji paliw pierwszej generacji rozpoczętej przez państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w 
sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia K

K. mając na uwadze, że plan działania w sprawie biomasy zgodnie z zasadą 
pomocniczości musi umożliwiać państwom członkowskim konieczną swobodę 
decyzyjną i zapewniać elastyczność, aby mogły one same określać własne cele i 
działania polityczne, a także instrumenty służące wspieraniu bioenergii pod 
warunkiem, że działania te nie będą zakłócać konkurencji między państwami 
członkowskimi,

Or. fr

Poprawkę złożyli Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia K

K. mając na uwadze, że plan działania w sprawie biomasy zgodnie z zasadą 
pomocniczości musi umożliwiać państwom członkowskim konieczną swobodę 
decyzyjną i zapewniać elastyczność, aby mogły one same określać własne cele i 
działania polityczne, a także instrumenty służące wspieraniu bioenergii pod 
warunkiem, że działania te nie będą zakłócać konkurencji między państwami 
członkowskimi,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Fiona Hall

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia L

L. mając na uwadze, że także opłacalność i trwały rozwój stanowią istotne wytyczne dla 
ekologicznie rozsądnego wspierania bioenergii, łącząc wysoki poziom bezpieczeństwa 
ekologicznego i stabilną pod względem gospodarczym, długotrwałą podstawę
finansowania,

Or. en

Poprawkę złożyła Fiona Hall

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia L a (nowy)

La. mając na uwadze, że warunkiem koniecznym do realizacji celów związanych z 
równowagą środowiska naturalnego i redukcją emisji gazów cieplarnianych jest 
zagwarantowanie, że cały cykl życia biopaliw – począwszy od pola uprawnego, a 
skończywszy na zbiorniku paliwa, z uwzględnieniem transportu – przyczyni się do 
znacznego zmniejszenia emisji węgla w porównaniu z poziomem emisji 
wytwarzanych przez paliwa kopalne,

Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia M

M. mając na uwadze, że kwestię krajowej produkcji biomasy oraz jej przywozu należy 
oceniać uwzględniając wsparcie dla rozwoju samodzielnego sektora biomasy w Unii 
Europejskiej oraz potencjalne dodatkowe źródło dochodu w rolnictwie,

Or. en

Poprawkę złożyła Fiona Hall

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia M a (nowy)

Ma. mając na uwadze, że powstanie europejskiego sektora biopaliw stwarza możliwości 
transferu technologii biopaliw do krajów rozwijających się, które są paraliżowane 
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przez rosnące ceny ropy,

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia M a (nowy)

Ma. mając na uwadze, że brak jasnych norm i zabezpieczeń dotyczących środowiska 
naturalnego, w szczególności w zakresie biopaliw, może mieć znaczące negatywne 
skutki, takie jak wzrost wytrzebienia lasów tropikalnych przy braku istotnej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych,

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia M b (nowy)

Mb. mając na uwadze, że olej palmowy, obecnie stosowany w UE głównie do produkcji 
żywności i pasz, coraz częściej jest wykorzystywany w zastępstwie olejów 
mineralnych; mając na uwadze, że taka sytuacja może doprowadzić do zniszczenia 
lasów tropikalnych na ogromną skalę, a także do różnych negatywnych skutków 
społecznych w produkujących go państwach oraz do wzrostu cen żywności,

Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia O

O. mając na uwadze, że należy odnaleźć równowagę pomiędzy produkcją żywności a 
wykorzystaniem energetycznym i przemysłowym,

Or. en
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Poprawkę złożyli Paul Rübig, Werner Langen

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia O

O. mając na uwadze, że należy odnaleźć równowagę pomiędzy produkcją towarów a 
wykorzystaniem energetycznym, przy czym wykorzystanie energetyczne stanowi tylko 
jedną z możliwości zastosowania biomasy,

Or. de

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia O

O. mając na uwadze, że należy odnaleźć równowagę pomiędzy produkcją towarów a 
wykorzystaniem energetycznym, przy czym wykorzystanie energetyczne stanowi tylko 
jedną z możliwości zastosowania biomasy,

Or. es

Poprawkę złożył Renato Brunetta

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia O

O. mając na uwadze, że należy odnaleźć równowagę pomiędzy produkcją towarów a 
wykorzystaniem energetycznym, przy czym wykorzystanie energetyczne stanowi tylko 
jedną z możliwości zastosowania biomasy,

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia Q a (nowy)

Qa. mając na uwadze, że w innych, pozaeuropejskich krajach podjęto istotne działania 
mające na celu wspieranie biopaliw i udało się już uzyskać wysoki poziom penetracji 
rynku paliw,

Or. el
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Poprawkę złożył Renato Brunetta

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia P a (nowy)

Pa. mając na uwadze, że wykorzystywanie drewna i odpadów drewnianych w przemyśle 
to konkurencyjny sektor, który tworzy miejsca pracy oraz wartość dodaną i którego 
funkcjonowanie nie powinno być zagrożone,

Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia P a (nowy)

Pa. mając na uwadze, że wykorzystywanie drewna i odpadów drewnianych jako 
surowców w przemyśle to konkurencyjny sektor, który tworzy miejsca pracy oraz 
wartość dodaną i którego funkcjonowanie nie powinno być zagrożone,

Or. en

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia P a (nowy)

Pa. mając na uwadze, że przemysł drzewny i jego produkty uboczne stanowią 
konkurencyjny sektor gospodarczy, który tworzy dobrobyt oraz miejsca pracy i 
którego funkcjonowania nie należy kwestionować,

Or. it

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia P a (nowy)

Pa. mając na uwadze, że wykorzystywanie drewna i odpadów drewnianych w przemyśle 
to konkurencyjna branża przemysłu, która tworzy miejsca pracy i wartość dodaną,

Or. sv
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Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 46
Ustęp 2

2. podziela ocenę Komisji dotyczącą stanu wykorzystania biomasy i przeszkód dla jej 
dalszego rozpowszechniania w całym sektorze energetycznym; przypomina jednak, że 
bezpieczeństwo dostaw żywności musi nadal mieć pierwszeństwo przed produkcją 
bioenergii;

Or. en

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 47
Ustęp 3

3. jest zdania, że na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim należy stworzyć 
przejrzyste i otwarte rynki biomasy, które będą zgodne z jednolitym, przejrzystym i 
konkurencyjnym rynkiem energetycznym i które mogą zostać włączone do systemu
Światowej Organizacji Handlu (WTO);

Or. hu

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 48
Ustęp 3

3. jest zdania, że na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim należy stworzyć 
przejrzyste i otwarte rynki biomasy, które spełnią normy zrównoważonej produkcji i 
które powinny zostać włączone do systemu Światowej Organizacji Handlu (WTO);

Or. en

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 49
Ustęp 3

3. jest zdania, że na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim należy stworzyć 
przejrzyste i otwarte rynki biomasy i biopaliw, które mogą zostać włączone do 
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systemu Światowej Organizacji Handlu (WTO);

Or. es

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 50
Ustęp 3 a (nowy)

3a jest zdania, że producenci biopaliw potrzebują stałych inwestycji i polityki cenowej 
w perspektywie średnioterminowej na szczeblu państw członkowskich i Unii 
Europejskiej, które umożliwią zwrot inwestycji w rozsądnym okresie;

Or. nl

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 51
Ustęp 4

4. wzywa do szybkiego usunięcia nieuzasadnionych barier technicznych i pozostałych 
barier na szczeblu państw członkowskich i Unii Europejskiej, z uwzględnieniem w 
odpowiednim stopniu aspektów związanych z ochroną środowiska naturalnego i 
zdrowia oraz zrównoważonym rozwojem;

Or. el

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 52
Ustęp 4

4. wzywa do szybkiego usunięcia wszelkich nieuzasadnionych barier technicznych i 
pozostałych barier na szczeblu państw członkowskich i Unii Europejskiej, bez 
uszczerbku dla kwestii dotyczących środowiska naturalnego i zdrowia, które 
stanowią podstawę takiego działania;

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 53
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do podjęcia działań na rzecz jednolitego europejskiego rynku 
biomasy, a państwa członkowskie do (skreślenie) usunięcia barier technicznych i 
pozostałych barier na szczeblu państw członkowskich i pomiędzy państwami 
członkowskimi;

Or. nl

Poprawkę złożyli Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Poprawka 54
Ustęp 4

4. wzywa do szybkiego usunięcia barier technicznych i pozostałych barier na szczeblu 
państw członkowskich i Unii Europejskiej, bez kwestionowania aspektów związanych 
ze środowiskiem naturalnym, zdrowiem i zrównoważonym rozwojem, które stanowiły 
podstawę takiego działania;

Or. it

Poprawkę złożyli Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Poprawka 55
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję do przedstawienia wniosków w sprawie poprawy spójności zasad 
określonych w dyrektywie 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw 
odnawialnych i w dyrektywie 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz 
wzywa do szybkiego usunięcia barier technicznych i pozostałych barier na szczeblu 
państw członkowskich i Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 56
Ustęp 5
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5. jest zdania, że plan działania w sprawie biomasy i przedstawiony komunikat w 
sprawie strategii na rzecz biopaliw stanowią podstawę do podjęcia konkretnych i 
skutecznych działań;

Or. en

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 57
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję do ponownego zbadania celów planu działania w sprawie biomasy 
dotyczących produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz biopaliw pod względem 
konkurencyjności w zakresie kosztów, skuteczności oraz wydajności energetycznej 
każdego z sektorów;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 58
Ustęp 6

6. podziela zdanie Komisji, że wykorzystanie biomasy w zastosowaniach stacjonarnych, 
np. jako źródło energii, ogrzewania i chłodzenia, może w optymalny sposób 
przyczynić się do osiągnięcia celów UE w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych; w związku z powyższym wzywa do wydajnego i zrównoważonego 
wykorzystywania biomasy (skreślenie) w sektorze produkcji energii elektrycznej, 
transportu oraz ogrzewania i chłodzenia za pomocą odpowiednich środków 
zmierzających do osiągnięcia celów protokołu z Kioto oraz długookresowego celu 
ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 2ºC;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 59
Ustęp 6

6. wzywa do wydajnej i zrównoważonej produkcji i wykorzystywania biomasy
(skreślenie) w sektorze produkcji energii elektrycznej, transportu oraz ogrzewania i 
chłodzenia; w związku z powyższym wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na 
kwestię dostosowania lokalnych sieci ciepłowniczych;
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Or. nl

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 60
Ustęp 6

6. wzywa do wydajnego i zrównoważonego wykorzystywania biomasy, za pomocą 
odpowiednich środków, w sektorze produkcji energii elektrycznej, wodoru i metanu, 
transportu oraz ogrzewania i chłodzenia;

Or. en

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 61
Ustęp 6

6. wzywa do wsparcia wydajnego i zrównoważonego wykorzystywania biomasy, w 
sytuacji, gdy jest to konieczne i za pomocą odpowiednich środków, w sektorze 
produkcji energii elektrycznej, transportu oraz ogrzewania i chłodzenia;

Or. de

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 62
Ustęp 6

6. wzywa do wydajnego i zrównoważonego wykorzystywania biomasy, za pomocą 
odpowiednich środków, w sektorze produkcji energii elektrycznej, transportu oraz 
ogrzewania i chłodzenia, mając świadomość, że wsparcie dla biomasy używanej do 
produkcji energii nie powinno przyczyniać się do ewentualnych zaburzeń na rynku 
surowców;

Or. it

Poprawkę złożył Renato Brunetta

Poprawka 63
Ustęp 6
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6. wzywa do wydajnego i zrównoważonego wykorzystywania biomasy, za pomocą 
odpowiednich środków, w sektorze produkcji energii elektrycznej, transportu oraz 
ogrzewania i chłodzenia; w związku z powyższym uważa, że pomoc w zakresie energii 
odnawialnych, których podstawę stanowi biomasa, powinna być proporcjonalna, aby 
nie zakłócić konkurencji na rynkach surowców, oraz ograniczona w czasie, aby 
zapewnić istnienie przejrzystego i sprawnie funkcjonującego rynku energetycznego;

Or. en

Poprawkę złożyli Paul Rübig, Werner Langen

Poprawka 64
Ustęp 6a (nowy)

6a. uważa, że pomoc w zakresie energii odnawialnych, których podstawę stanowi 
biomasa, nie powinna w perspektywie długookresowej zakłócać konkurencji na 
rynkach surowców;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 65
Ustęp 7

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 66
Ustęp 7

7. uważa, że także na podstawie dobrowolnych umów można zapewnić szybszy rozwój i 
większy stopień wykorzystania biomasy, wzywa więc państwa członkowskie i Komisję 
do wsparcia wykorzystania biomasy do produkcji energii między innymi przez 
stosowanie wymogów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w zakresie 
emisji, a nie wyboru paliwa;

Or. nl
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Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 67
Ustęp 7

7. uważa, że także na podstawie dobrowolnych umów można zapewnić szybszy rozwój i 
większy stopień wykorzystania biomasy i biopaliw;

Or. es

Poprawkę złożył Herbert Reul

Poprawka 68
Ustęp 8

8. jest zdania, że przede wszystkim biomasa drzewna ze względu na rozmiary rynku i 
istniejące możliwości zastosowania nadaje się do stworzenia rynków funkcjonujących 
w całej Europie, biorąc pod uwagę obecne braki na rynku i wzrost cen; w związku z 
tym popiera zamiar Komisji, aby jak najszybciej przedstawić plan działania w sprawie 
leśnictwa;

Or. de

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 69
Ustęp 8 a (nowy)

8a. uważa jednak, że stosowanie biomasy leśnej nie może spowodować wzmożonej 
eksploatacji lasów naturalnych, zatrzymać procesu odnowy lasów nadmiernie 
eksploatowanych w przeszłości ani doprowadzić do wzrostu liczby monokultur lub 
plantacji gatunków egzotycznych, a sposób jego wspierania musi być zgodny z celem 
poprawy jakości ekologicznej lasów;

Or. en

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 70
Ustęp 9

9. wzywa państwa członkowskie do uzależnienia finansowego wsparcia na rzecz
biomasy nie od wielkości, lecz od wydajności instalacji, jak również odczuwalnych 
(skreślenie) korzyści dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa dostaw;
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Or. de

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 71
Ustęp 9

9. wzywa państwa członkowskie do uzależnienia finansowego wsparcia na rzecz
biomasy nie od wielkości, lecz od wydajności instalacji, jak również odczuwalnych 
(skreślenie) korzyści dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 72
Ustęp 9

9. wzywa państwa członkowskie do uzależnienia finansowego wsparcia na rzecz 
bioenergii od celów wysokiej wydajności energetycznej, zdecydowanie korzystnego 
bilansu w zakresie emisji gazów cieplarnianych i odczuwalnych, wydajnych korzyści 
dla równowagi środowiska naturalnego i bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawkę złożyła Fiona Hall

Poprawka 73
Ustęp 9

9. wzywa państwa członkowskie do uzależnienia finansowego wsparcia na rzecz
biomasy od celów wysokiej wydajności energetycznej i odczuwalnych, wydajnych 
korzyści podczas całego cyklu produkcji paliw w zakresie bezpieczeństwa środowiska 
naturalnego, redukcji emisji CO2 i bezpieczeństwa dostaw;

Or. en

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 74
Ustęp 9
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9. wzywa państwa członkowskie do uzależnienia finansowego wsparcia dla biomasy od 
celów wysokiej wydajności energetycznej i odczuwalnych, wydajnych korzyści dla 
środowiska i bezpieczeństwa dostaw zgodnie z zasadą dodatkowości i z 
uwzględnieniem rodzaju i rozmiarów wsparcia niezbędnego do penetracji rynku pod 
kątem danego rodzaju biomasy;

Or. hu

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 75
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa państwa członkowskie, aby w trybie pilnym stworzyły zachęty dla produkcji 
energii w ramach umów dotyczących łańcucha dostaw pomiędzy rolnikami i 
firmami używającymi biomasy dla celów energetycznych;

Or. it

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 76
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa Komisję do rozważenia możliwości wprowadzenia europejskiego systemu 
opodatkowania, opartego na emisji gazów cieplarnianych, dla paliw alternatywnych, 
w tym biopaliw, połączonego z odpowiednim systemem certyfikacji, oraz do 
przeprowadzenia oceny oddziaływania takiego systemu;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 77
Ustęp 10

10. oczekuje od państw członkowskich wsparcia dla inwestycji służących produkcji i 
wykorzystaniu biomasy, które będzie najbardziej skuteczne, biorąc pod uwagę 
kwestie klimatyczne i zgodne z regulacjami strukturalnymi i w zakresie polityki rolnej, 
w szczególności uwzględniając tradycyjne odmiany przyjazne dla środowiska i 
dostosowane do potrzeb danego regionu; wyraża przekonanie, że takie systemy 
wsparcia nie mogą w żadnym wypadku zastąpić zrównoważonej lokalnej produkcji 
żywności;
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Or. en

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 78
Ustęp 10

10. oczekuje od państw członkowskich wsparcia dla inwestycji służących produkcji 
biomasy i biopaliw, które będzie zgodne z regulacjami strukturalnymi i w zakresie 
polityki rolnej;

Or. es

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 79
Ustęp 11

11. oczekuje od państw członkowskich opracowywania krajowych planów działania w 
sprawie biomasy, połączenia ich w odpowiednim czasie z własnymi środkami 
strukturalnymi i w zakresie polityki rolnej oraz aktualizacji takich krajowych planów 
działania w określonych odstępach czasu;

Or. nl

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 80
Ustęp 11

11. oczekuje od państw członkowskich opracowywania krajowych planów działania w 
sprawie biomasy stanowiących aktualizację odpowiednich planów działania, jeśli 
takie istnieją, oraz podjęcia wszelkich możliwych działań w celu realizacji celów 
dyrektywy 2003/30/WE w sprawie wspierania użycia biopaliw;

Or. es

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 81
Ustęp 12
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12. wzywa Komisję do zbadania trwałości biomasy pod względem ekologicznym, 
klimatycznym i społecznym we wszystkich dziedzinach zastosowania na podstawie 
naukowych porównań różnych rodzajów przywożonej i produkowanej w UE biomasy 
na wszystkich etapach cyklu życia biomasy (well-to-wheels) i przedstawienia bilansu 
zgodności z dorobkiem prawnym Wspólnoty oraz przekazania sprawozdania 
Parlamentowi i Radzie do końca 2007 r.;

Or. en

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 82
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do zbadania trwałości biomasy w aspekcie ekologicznym i 
społecznym we wszystkich dziedzinach zastosowania na podstawie naukowych 
porównań różnych rodzajów biomasy i przedstawienia bilansu zgodności z dorobkiem 
prawnym Wspólnoty oraz przekazania sprawozdania Parlamentowi i Radzie do końca 
2007 r.;

Or. it

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 83
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do zbadania trwałości biomasy i biopaliw we wszystkich dziedzinach 
zastosowania na podstawie naukowych porównań różnych rodzajów biomasy i 
przedstawienia bilansu zgodności z dorobkiem prawnym Wspólnoty oraz przekazania 
sprawozdania Parlamentowi i Radzie do końca 2007 r.;

Or. es

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 84
Ustęp 12 a (nowy)

12a. wzywa Komisję do określenia i wyznaczenia potencjalnych obszarów upraw w 
Europie, ustalenia optymalnego sposobu wykorzystania tego potencjału, aby 
europejskie cele ilościowe dotyczące wykorzystania biopaliw korelowały z obszarami 
dostępnymi pod uprawę, oraz do ustalenia poziomu równowagi pomiędzy produkcją 
a przywozem;
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Or. el

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 85
Ustęp 12 a (nowy)

12a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia poszanowania dla ochrony 
przyrody oraz interesów i ograniczeń związanych z zarządzaniem terenami 
zielonymi, obszarami wiejskimi i lasami, w obliczu zwiększonego wykorzystania 
biomasy na cele energetyczne;

Or. hu

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 86
Ustęp 13

13. oczekuje od Komisji stworzenia ram dla wydajnego i zrównoważonego 
wykorzystania biomasy na obszarach miejskich i gęsto zaludnionych, czego 
koniecznym warunkiem jest rozbudowa infrastruktury i systemów ogrzewania i 
chłodzenia z sieci;

Or. de

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 87
Ustęp 13

13. oczekuje od Komisji propozycji udzielania wsparcia dla wydajnego i 
zrównoważonego stosowania biomasy w celach ogrzewania i chłodzenia, zarówno w 
sektorze publicznym, jak i prywatnym;

Or. el

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 88
Ustęp 13
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13. oczekuje od Komisji propozycji udzielania wsparcia dla wydajnego i 
zrównoważonego stosowania biomasy w celach ogrzewania i chłodzenia, przede 
wszystkim w obszarach miejskich;

Or. en

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 89
Ustęp 13

13. oczekuje od Komisji propozycji udzielania wsparcia dla wydajnego i 
zrównoważonego stosowania biomasy w celach ogrzewania i chłodzenia, przede 
wszystkim w prywatnych gospodarstwach domowych, zgodnie ze strategiczną oceną 
oddziaływania na środowisko naturalne;

Or. it

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 90
Ustęp 13

13. oczekuje od Komisji propozycji udzielania wsparcia dla wydajnego i 
zrównoważonego stosowania biomasy w celach ogrzewania i chłodzenia, przede 
wszystkim w prywatnych gospodarstwach domowych i w sieciach ciepłowniczych;

Or. nl

Poprawkę złożyła Fiona Hall

Poprawka 91
Ustęp 13 a (nowy)

13a. przyjmuje z zadowoleniem istnienie możliwości wykorzystania produktów ubocznych 
produkcji rolno-spożywczej jako biopaliw, zwraca jednak uwagę na fakt, że spalanie 
odpadów z gospodarstw domowych w celu uzyskania paliwa jest mniej wydajnym i 
przyjaznym dla środowiska procesem niż ponowne wykorzystanie lub przetwarzanie 
odpadów;

Or. en
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Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 92
Ustęp 14

14. oczekuje, że we wszystkich państwach członkowskich zostaną wdrożone ambitne 
strategie redukcji ilości odpadów, a w przypadkach, gdy odpady nie będą mogły 
zostać ponownie wykorzystane lub przetworzone, w związku z badaniem ram 
prawnych dotyczących odpadów należy rozważyć możliwość zastosowania odpadów 
(skreślenie) jako paliwa. Chodzi tu także o produkty uboczne produkcji rolno-
spożywczej;

Or. en

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 93
Ustęp 14

14. oczekuje, że w związku z badaniem ram prawnych dotyczących odpadów ułatwione 
będzie stosowanie odpadów, które nie mogą być ponownie przetworzone, jako paliwa. 
Chodzi tu także o produkty uboczne produkcji rolno-spożywczej, z wyjątkiem tych, 
które pochodzą z obszarów dotkniętych pustynnieniem;

Or. it

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 94
Ustęp 14

14. oczekuje, że w związku z badaniem ram prawnych dotyczących odpadów ułatwione 
będzie stosowanie odpadów, które mogą być ponownie przetworzone, jako paliwa do 
produkcji energii cieplnej i gazu. Chodzi tu także o produkty uboczne produkcji 
rolno-spożywczej;

Or. en

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 95
Ustęp 14

14. oczekuje, że w związku z badaniem ram prawnych dotyczących odpadów ułatwione 
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będzie stosowanie odpadów (skreślenie) jako paliwa. Chodzi tu także o produkty 
uboczne produkcji rolno-spożywczej;

Or. sv

Poprawkę złożyła Fiona Hall

Poprawka 96
Ustęp 14

14. oczekuje, że w związku z badaniem ram prawnych dotyczących odpadów ułatwione 
będzie stosowanie odpadów, które nie mogą być ponownie przetworzone, jako paliwa. 
Chodzi tu także o produkty uboczne produkcji rolno-spożywczej;

Or. en

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 97
Ustęp 14

14. oczekuje, że w związku z badaniem ram prawnych dotyczących odpadów ułatwione 
będzie stosowanie odpadów, które mogą być ponownie przetworzone, jako paliwa. 
Chodzi tu także o produkty uboczne produkcji rolno-spożywczej; zwraca jednak 
uwagę na fakt, że powinno to być możliwe pod warunkiem, że nie będzie stanowiło 
przeszkody dla ponownego wykorzystania lub przetwarzania surowców, które mogą 
być ponownie przetworzone;

Or. hu

Poprawkę złożył Renato Brunetta

Poprawka 98
Ustęp 14

14. oczekuje, że w związku z badaniem ram prawnych dotyczących odpadów ułatwione 
będzie stosowanie odpadów (skreślenie) jako paliwa (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 99
Ustęp 14

14. oczekuje, że w związku z badaniem ram prawnych dotyczących odpadów ułatwione 
będzie stosowanie odpadów (skreślenie) jako paliwa (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 100
Ustęp 14

14. oczekuje, że w związku z badaniem ram prawnych dotyczących odpadów i 
uwzględniając racjonalizację zużycia energii ułatwione będzie stosowanie odpadów, 
które mogą być ponownie przetworzone, jako paliwa; chodzi tu także o produkty 
uboczne produkcji rolno-spożywczej;

Or. fr

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 101
Ustęp 15

15. wzywa do otwarcia sieci gazowych na dostarczanie i transport biogazu na 
niedyskryminujących zasadach;

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 102
Ustęp 15

15. wzywa do otwarcia sieci gazowych na dostarczanie biogazu, jeżeli wprowadzenie 
biogazu oraz jego bezpieczny transport do systemu gazu naturalnego jest możliwy 
pod względem technicznym;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 103
Ustęp 16

16. oczekuje, że procedury administracyjne dla produkcji i wykorzystania bioenergii
zostaną uproszczone i rozszerzone na wszystkie państwa członkowskie (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 104
Ustęp 17

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 105
Ustęp 17

17. wzywa do uznania i wspierania wykorzystania całych upraw, np. zboża, do celów 
energetycznych pod warunkiem, że jest to zgodne z zasadami zrównoważonego
środowiska naturalnego i badaniami nad optymalną wydajnością energetyczną i 
środowiskową oraz nie stanowi konkurencji dla upraw przeznaczonych na żywność;

Or. el

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 106
Ustęp 17

17. wzywa do uznania i wspierania całkowitego spalania roślin, np. spalania zbóż, dla 
celów produkcji energii cieplnej i gazu;

Or. en
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Poprawkę złożyli Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Poprawka 107
Ustęp 17

17. wzywa do uznania i wspierania energii cieplnej wyprodukowanej w drodze 
bezpośredniego wykorzystania biomasy, np. zboża;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 108
Ustęp 17

17. wzywa do uznania i wspierania energii cieplnej wyprodukowanej przy bezpośrednim 
wykorzystaniu biomasy, np. zboża;

Or. fr

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 109
Ustęp 18

18. przyjmuje z zadowoleniem cel będący podstawą komunikatu Komisji, aby nadal 
wspierać wykorzystanie energii odnawialnej w formie biopaliw i ich zastosowanie w 
transporcie;

Or. es

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 110
Ustęp 18

18. przyjmuje z zadowoleniem cel będący podstawą komunikatu Komisji, aby rozwijać 
stopień wykorzystania energii odnawialnej, w tym biopaliw, jak również ich 
zastosowanie w transporcie, bez uszczerbku dla swobody wyboru przez państwa 
członkowskie innych technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz 
sektorów i zastosowań, w których biomasa przyczynia się do największych korzyści w 
zakresie redukcji gazów cieplarnianych i produkcji energii;

Or. en
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 111
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa państwa członkowskie do wspierania użycia biopaliw poprzez system 
podatków i ceł, aby produkcja i użycie biopaliw stały się bardziej atrakcyjne; wzywa 
Komisję, aby zachęciła państwa członkowskie do zwiększenia poparcia dla 
skoordynowanej polityki w tej dziedzinie;

Or. nl

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 112
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa Komisję do zwiększenia dostępu do pojazdów przyjaznych dla środowiska 
oraz poprawy dystrybucji biopaliw i dostępu konsumentów do nich, w porozumieniu 
ze spółkami naftowymi i gazowymi oraz producentami pojazdów;

Or. sv

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 113
Ustęp 18 a (nowy)

18a. uważa, że cel wyznaczony przez Radę Europejską na posiedzeniu w Brukseli w 
dniach 23-24 marca 2006 r. w odniesieniu do biopaliw (8% do 2015 roku) nie jest 
wystarczająco ambitny i wzywa Komisję do zbadania możliwości wyznaczenia celu 
10% do roku 2015;

Or. es

Poprawkę złożyła Fiona Hall

Poprawka 114
Ustęp 19

19. wspiera zamiar Komisji, aby trwale wspierać badania i rozwój, w szczególności w 
dziedzinie biopaliw drugiej generacji, i ułatwiać ich techniczne wdrażanie na dużą 



AM\630423PL.doc 33/53 PE 378.547v02-00

PL

skalę; wskazuje na siódmy program ramowy w dziedzinie badań oraz wzywa Radę i 
Komisję do przyjęcia wniosku Parlamentu, zgodnie z którym dwie trzecie funduszy 
na badania w dziedzinie energii należy przeznaczyć na badania odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 115
Ustęp 20

20. uważa, że istnieje pilna potrzeba dokonania przeglądu istniejącej dyrektywy 
98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. 
odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych1 i zbadania, w jakim stopniu 
dotyczy ona użycia biopaliw, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla kwestii 
dotyczących środowiska naturalnego i zdrowia, które stanowiły podstawę podjęcia 
tych środków; podkreśla, że dostosowanie istniejących norm lub zmiana dyrektywy 
98/70/WE powinny nastąpić dopiero po zakończeniu przez Komisję oceny 
oddziaływania mieszanek z wyższą zawartością biopaliw w benzynie i olejach 
napędowych na jakość powietrza;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 116
Ustęp 20

20. uważa, że istnieje pilna potrzeba określenia w możliwie najszybszym terminie norm 
technicznych dla biopaliw i dokonania przeglądu istniejącej dyrektywy 98/70/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do 
jakości benzyny i olejów napędowych2 w celu dopuszczenia wyższej zawartości 
biopaliw w benzynie i olejach napędowych, w tym czystych olejów roślinnych;

Or. el

Poprawkę złożyli Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Poprawka 117
Ustęp 20

  
1 Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 58. 
2 Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 58. 
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20. uważa, że istnieje pilna potrzeba określenia w możliwie najszybszym terminie norm 
technicznych dla biopaliw i dokonania przeglądu istniejącej dyrektywy 98/70/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do 
jakości benzyny i olejów napędowych1 w celu dopuszczenia wyższej zawartości 
biopaliw w benzynie i olejach napędowych, bez kwestionowania aspektów 
związanych z ochroną środowiska naturalnego, zdrowiem i trwałym rozwojem, które 
stanowiły podstawę takiego działania;

Or. it

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 118
Ustęp 20 a (nowy)

20a. wzywa Komisję do przedstawienia wniosków w sprawie poprawy spójności zasad 
określonych w dyrektywie 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw 
odnawialnych i w dyrektywie 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz 
wzywa do szybkiego usunięcia barier technicznych i pozostałych barier na szczeblu 
państw członkowskich i Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 119
Ustęp 21

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 120
Ustęp 21

21. wzywa w szczególności do dokonania pilnego przeglądu obecnie obowiązującej 
normy CEN EN 14214 w celu włączenia kolejnych form biomasy i dopuszczenia 
stosowania większej liczby rodzajów oleju roślinnego do produkcji biopaliw;

  
1 Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 58. 
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Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 121
Ustęp 21

21. wzywa w szczególności do dokonania przeglądu obecnie obowiązującej normy EN 
14214 w celu włączenia kolejnych form biomasy (np. z akwakultury);

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 122
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wzywa Komisję do rozważenia stosowności wprowadzenia zachęt dla użycia biodiesla 
lub innych biopaliw jako oleju opałowego i do zagwarantowania ich jakości poprzez 
określenie nowych norm;

Or. el

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 123
Ustęp 22

22. wspiera utworzenie platformy technologicznej biopaliw (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 124
Ustęp 22

22. wspiera utworzenie platformy technologicznej biopaliw wraz ze wszystkimi 
dostawcami technologii, którzy mają udział w rozwoju, produkcji, przetwarzaniu i 
końcowym wykorzystaniu upraw energetycznych; wzywa Komisję do rozważenia 
kwestii utworzenia Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Biomasy;
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Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 125
Ustęp 22

22. wspiera utworzenie platformy technologicznej biomasy z udziałem wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 126
Ustęp 22

22. wspiera utworzenie platformy technologicznej biopaliw wraz z przemysłem i 
wszystkimi podmiotami w sektorze biopaliw;

Or. fr

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 127
Ustęp 22

22. wspiera utworzenie platformy technologicznej biopaliw wraz z przemysłem i 
ekspertami w dziedzinie energii i środowiska naturalnego;

Or. it

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 128
Ustęp 22 a (nowy)

22a. wzywa Komisję do wprowadzenia zachęt dla przemysłu motoryzacyjnego, aby nie 
hamował on rozpowszechniania użycia biopaliw, lecz je wspierał, poprzez 
zapewnienie odpowiednich zachęt rynkowych do używania mieszanek z wysoką 
zawartością biopaliw i/lub czystych biopaliw; wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia celów dotyczących zamówień publicznych na pojazdy napędzane 
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mieszankami z wysoką zawartością biopaliw;

Or. el

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 129
Ustęp 22 a (nowy)

22a. oczekuje, że wspierając badania, Komisja w należyty sposób uwzględni dążenia do 
zwiększonego wykorzystania biomasy w systemach chłodzenia i ogrzewania z sieci, 
zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego przyjętym w pierwszym czytaniu 
na temat siódmego programu ramowego w dziedzinie badań;

Or. de

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 130
Ustęp 23

23. wzywa stanowczo państwa członkowskie do jak najszybszego wyznaczenia krajowych 
celów w zakresie bioenergii, które powinny być zgodne z krajowymi celami 
zawartymi w protokole z Kioto oraz z długoterminowym celem UE ograniczenia 
wzrostu temperatury na świecie do 2ºC;

Or. en

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 131
Ustęp 23

23. wzywa stanowczo państwa członkowskie do jak najszybszego wdrożenia już 
określonych krajowych celów orientacyjnych w zakresie biopaliw określonych w 
dyrektywie 2003/30/WE;

Or. es
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Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 132
Ustęp 23 a (nowy)

23a. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia dyrektywy 2003/30/WE i wyznaczenia 
orientacyjnych celów krajowych w oparciu o ocenę oddziaływania na trwały rozwój, 
przy uwzględnieniu potencjalnego wpływu na przemysł spożywczy, np. na dostępność 
surowców, działalność produkcyjną i jakość produktów;

Or. en

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 133
Ustęp 23 b (nowy)

23b. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Komisja zamierza rozważyć możliwość 
zakwalifikowania do dopłat produkcji buraka cukrowego przeznaczonej do 
wytwarzania bioetanolu;

Or. es

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 134
Ustęp 23 a (nowy)

23a. wzywa do wprowadzenia zachęt, gdziekolwiek i kiedykolwiek zostanie to uznane za 
konieczne, w celu stworzenia infrastruktury i sieci transportu biopaliw, takich jak 
bioetanol;

Or. el

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 135
Ustęp 24

24. wzywa Komisję do wprowadzenia systemu certyfikacji umożliwiającego
zrównoważoną produkcję biopaliw, obowiązującego zarówno dla biopaliw 
wyprodukowanych w Unii Europejskiej, jak i do niej przywożonych; podstawą 
takiego systemu będą faktyczne możliwości redukcji przez biopaliwa emisji gazów 
cieplarnianych i niepożądanego oddziaływania na środowisko związanego z ich 
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produkcją;

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 136
Ustęp 24

24. zwraca się do Komisji z prośbą o utrzymanie ogólnego systemu certyfikacji 
umożliwiającego zrównoważoną produkcję energii, w tym wykorzystanie biomasy, 
obowiązującego zarówno dla biopaliw wyprodukowanych w Unii Europejskiej, jak i 
do niej przywożonych;

Or. nl

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 137
Ustęp 24

24. zwraca się do Komisji z prośbą o wprowadzenie obowiązkowego i kompleksowego 
systemu certyfikacji umożliwiającego zrównoważoną produkcję biopaliw na 
wszystkich etapach, wraz z normami dla etapów uprawy i przetwarzania, jak również 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych podczas całego cyklu życia, obowiązującego
zarówno dla biopaliw wyprodukowanych w Unii Europejskiej, jak i do niej 
przywożonych;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 138
Ustęp 24

24. zwraca się do Komisji z prośbą o wprowadzenie obowiązkowego systemu certyfikacji,
uwzględniającego kwestie społeczne i środowiskowe, zapewniającego zrównoważoną 
uprawę roślin energetycznych i produkcję bioenergii zarówno z krajowych, jak i 
przywożonych zasobów;

Or. en
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Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 139
Ustęp 24

24. zwraca się do Komisji z prośbą o wprowadzenie systemu certyfikacji, którego 
podstawę stanowią kryteria dotyczące zrównoważonego środowiska naturalnego, 
trwałości gospodarczej i społecznej, umożliwiającego zrównoważoną produkcję 
biomasy i biopaliw, obowiązującego zarówno dla biopaliw i biomasy 
wyprodukowanych w Unii Europejskiej, jak i do niej przywożonych;

Or. it

Poprawkę złożył Renato Brunetta

Poprawka 140
Ustęp 24

24. zwraca się do Komisji z prośbą o wprowadzenie i stosowanie systemów certyfikacji
umożliwiających zrównoważoną produkcję biomasy/biopaliw, obowiązujących 
zarówno dla biopaliw wyprodukowanych w Unii Europejskiej, jak i do niej 
przywożonych;

Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 141
Ustęp 24

24. zwraca się do Komisji z prośbą o wprowadzenie i stosowanie systemu certyfikacji
umożliwiającego zrównoważoną produkcję biomasy/biopaliw, obowiązującego
zarówno dla biopaliw wyprodukowanych w Unii Europejskiej, jak i do niej 
przywożonych;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 142
Ustęp 24

24. zwraca się do Komisji z prośbą o wprowadzenie obowiązkowego systemu certyfikacji
zapewniającego zrównoważoną produkcję biopaliw, obowiązującego zarówno dla 
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biopaliw wyprodukowanych w Unii Europejskiej, jak i do niej przywożonych;

Or. el

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 143
Ustęp 24 a (nowy)

24a. wzywa Komisję do wsparcia rozwoju i wykorzystania systemu globalnego 
monitoringu na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) w celu monitorowania 
wykorzystania gruntów do produkcji bioetanolu, aby zapobiec zniszczeniu lasów 
tropikalnych i innym negatywnym skutkom dla środowiska;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 144
Ustęp 24 a (nowy)

24a. uważa, że dalsze zwiększenie produkcji oleju palmowego może mieć wpływ na lasy 
naturalne i tradycyjną produkcję żywności, powodując utratę bioróżnorodności, 
konflikty na tle terytorialnym i znaczącą emisję gazów cieplarnianych; w związku z 
powyższym wzywa Komisję do wprowadzenia zakazu użycia na terytorium UE 
biopaliw pochodzących z oleju palmowego;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 145
Ustęp 25

25. oczekuje, że wszystkie ogólnoeuropejskie cele dotyczące biomasy zostaną 
wyznaczone zgodnie z celem UE zakładającym 25% udział energii ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym zużyciu energii do roku 2020;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 146
Ustęp 25

25. uważa, że niezbędne jest wprowadzenie ogólnoeuropejskiego wymogu domieszek, co 
nie będzie stało na przeszkodzie wykorzystywaniu alternatywnych możliwości 
stosowania biopaliw; pokłada pod tym względem nadzieję w funkcjonującej 
konkurencji;

Or. fr

Poprawkę złożyli Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Poprawka 147
Ustęp 25

25. uważa, że niezbędne jest wprowadzenie ogólnoeuropejskiego wymogu domieszek, co 
nie będzie stało na przeszkodzie wykorzystywaniu alternatywnych możliwości 
stosowania biopaliw; pokłada pod tym względem nadzieję w funkcjonującej 
konkurencji;

Or. fr

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 148
Ustęp 25 a (nowy)

25a. nadal wspiera cel zakładający 30% redukcję emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działalności transportowej do roku 2020;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 149
Ustęp 26

26. popiera takie strategie i środki, a także alternatywne technologie w sektorze 
transportu, które są zgodne z celami UE w dziedzinie klimatu;

Or. en
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 150
Ustęp 26

26. popiera zastosowanie alternatywnych technologii w sektorze transportu, ze 
szczególnym uwzględnieniem ogniw wodorowych i paliwowych;

Or. en

Poprawkę złożyli Joel Hasse Ferreira, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 151
Ustęp 27

27. uważa, że zasadne może być wprowadzenie dłuższego okresu zwolnienia 
podatkowego obejmującego paliwa uznane za produkowane w sposób zrównoważony 
i przyczyniające się do ogromnych korzyści w zakresie redukcji gazów 
cieplarnianych w porównaniu z ich odpowiednikami w postaci paliw kopalnych, 
które obowiązywałoby w przypadku stosowania biopaliw w wybranych sektorach, jak 
rolnictwo i leśnictwo, transport wodny i lokalna komunikacja publiczna;

Or. en

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 152
Ustęp 27

27. uważa, że (skreślenie) w przypadku stosowania biopaliw w wybranych sektorach, jak 
rolnictwo i leśnictwo, transport wodny i lokalna komunikacja publiczna, zasadne 
może być wspieranie ich użycia poprzez zachęty podatkowe, których podstawą byłaby 
zgodność z odpowiednim systemem certyfikacji;

Or. en

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 153
Ustęp 27

27. uważa, że zasadne może być wprowadzenie dłuższego okresu zwolnienia 
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podatkowego obejmującego paliwa, które obowiązywałoby w przypadku stosowania 
biopaliw w transporcie;

Or. es

Poprawkę złożyli Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Poprawka 154
Ustęp 28

28. wspiera Komisję w zamiarze utworzenia jasnych regulacji, w ramach negocjacji z 
WTO, które umożliwią rozwój europejskiego sektora biopaliw, w szczególności dzięki 
ustanowieniu odpowiednich i spójnych ram dotyczących handlu i ceł;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 155
Ustęp 28

28. wspiera Komisję w zamiarze utworzenia jasnych regulacji w ramach negocjacji z 
WTO, które umożliwią rozwój europejskiego sektora biopaliw, w szczególności dzięki 
ustanowieniu odpowiednich i spójnych ram dotyczących handlu i ceł;

Or. fr

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 156
Ustęp 29

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 157
Ustęp 29

skreślony
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Or. sv

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 158
Ustęp 29

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Renato Brunetta

Poprawka 159
Ustęp 29

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 160
Ustęp 29

29. wzywa do zakwalifikowania biopaliw w WTO, przynajmniej tymczasowo, jako 
produktów wrażliwych, co oznacza, że dodatni bilans węgla w cyklu życia w 
przypadku biopaliw powinien zapewnić podstawy do ich rozróżnienia w polityce 
handlowej, przy czym nie należy lekceważyć ryzyka poważnych szkód dla środowiska 
naturalnego i społeczeństwa, które mogą być następstwem zwiększonych upraw 
przeznaczonych do produkcji biopaliw; w związku z powyższym wzywa do wyłączenia 
biopaliw na określony czas z zastosowania zasady obniżania taryf celnych;

Or. en

Poprawkę złożyli Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze

Poprawka 161
Ustęp 30

30. uważa za konieczne przedłożenie przez Komisję do końca 2007 r. sprawozdania 
(skreślenie) w sprawie warunków produkcji i wywozu biopaliw w najważniejszych 
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krajach, w których są one produkowane;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 162
Ustęp 30

30. uważa za konieczne przedłożenie przez Komisję do końca 2007 r. sprawozdania 
(skreślenie) w sprawie warunków produkcji i wywozu biopaliw w najważniejszych 
krajach, w których są one produkowane;

Or. fr

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 163
Ustęp 30 a (nowy)

30a. wzywa Komisję do wspierania w ramach planu działania w sprawie biomasy 
dalszych analiz i badań tworzyw sztucznych opartych na biomasie w celu lepszego 
zrozumienia ich wkładu w całym cyklu życia w oszczędność paliw kopalnych, 
redukcję emisji gazów cieplarnianych i oszczędność energii w procesach odzysku, 
innych niż kompostowanie;

Or. en

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 164
Ustęp 30 b (nowy)

30b. wzywa Komisję do rozważenia, jako projektu pilotażowego, utworzenia parków 
energii odnawialnych, gdzie zapotrzebowanie na energię byłoby pokrywane przez 
połączenie różnych źródeł energii odnawialnej, np. biomasy/wiatru/energii 
słonecznej;

Or. en
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Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 165
Ustęp 31

skreślony

Or. it

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 166
Ustęp 31

skreślony

Or. hu

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 167
Ustęp 31

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Fiona Hall

Poprawka 168
Ustęp 31

31. jest przekonany, że konieczne jest społeczne poparcie dla biopaliw i odnotowuje 
powszechne obawy wśród społeczeństwa związane z zieloną inżynierią genetyczną; 
uważa, że rozwój wysokoenergetycznej biomasy musi być bezpieczny dla środowiska i 
nie może stwarzać realnego ani domniemanego zagrożenia dla produkcji żywności 
niemodyfikowanej genetycznie;

Or. en
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Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 169
Ustęp 31

31. jest przekonany, że selekcja z wykorzystaniem markerów (MAS) umożliwiająca 
uzyskanie lepszych upraw dzięki „inteligentnej uprawie”, czyli skrzyżowaniu roślin z 
podobnych rodzin zamiast genetycznej modyfikacji w drodze wprowadzenia obcych 
genów, powinna istotnie przyczynić się do rozwoju wysokoenergetycznej i 
jednocześnie przyjaznej dla środowiska biomasy;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 170
Ustęp 32

32. wzywa do stworzenia we wszystkich państwach członkowskich odpowiednich zachęt 
do zrównoważonych upraw energetycznych, bez stwarzania zagrożenia dla produkcji 
żywności;

Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 171
Ustęp 32

32. wzywa do stworzenia we wszystkich państwach członkowskich odpowiednich zachęt 
do upraw energetycznych i gromadzenia drewna odpadowego oraz pozostałości z 
produkcji rolnej; jest zdania, że może to stanowić źródło dodatkowego dochodu dla 
rolnictwa, co może sprzyjać przeprowadzeniu gruntownej reformy wspólnej polityki 
rolnej;

Or. en

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 172
Ustęp 32

32. wzywa do stworzenia we wszystkich państwach członkowskich odpowiednich zachęt 
do upraw energetycznych i zaproponowania uproszczenia regulacji w zakresie dopłat 
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do upraw energetycznych, co ułatwiłoby zrównoważony dostęp do dodatkowej 
biomasy z rolnictwa i leśnictwa oraz jej wykorzystanie;

Or. it

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka173
Ustęp 32

32. wzywa do stworzenia we wszystkich państwach członkowskich odpowiednich zachęt 
do rozwoju określonych odmian roślin energetycznych oraz upraw tych roślin i 
zaproponowania uproszczenia regulacji w zakresie dopłat do upraw energetycznych;
zwraca się do Komisji z prośbą o niewyłączanie roślin energetycznych, takich jak 
Jatropha curcas i Miscanthus z istniejących systemów wsparcia;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 174
Ustęp 32

32. wzywa do stworzenia we wszystkich państwach członkowskich odpowiednich zachęt 
do upraw energetycznych, działania na rzecz dopłat wspierających wykorzystanie 
biomasy w ramach krajowych zasad wsparcia i zaproponowania uproszczenia 
regulacji w zakresie dopłat do upraw energetycznych;

Or. nl

Poprawkę złożył Renato Brunetta

Poprawka175
Ustęp 32

32. wzywa do stworzenia we wszystkich państwach członkowskich odpowiednich zachęt 
do upraw energetycznych i zaproponowania uproszczenia regulacji w zakresie dopłat 
do upraw energetycznych oraz ułatwienia zrównoważonego dostępu do dodatkowej 
biomasy rolniczej i/lub leśnej i jej wykorzystania;

Or. en
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Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 176
Ustęp 33

skreślony

Or. it

Poprawkę złożył Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 177
Ustęp 33

33. uważa, że w celu energetycznego wykorzystania biomasy należy przeznaczyć także 
środki z budżetu przewidziane w dziale 2 pierwszego filaru wspólnej polityki rolnej 
(§60) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 178
Ustęp 33

33. uważa, że dla inwestycji w energetyczne wykorzystanie biomasy należy udostępnić 
także środki z osi konkurencyjności Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 179
Ustęp 34

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 180
Ustęp 34

34. zauważa, że dotychczas wykorzystano jedynie część maksymalnego gwarantowanego 
areału określonego w systemie dopłat do upraw energetycznych i wynoszącego 1,5 
mln ha (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 181
Ustęp 34

34. wzywa do znacznego zwiększenia maksymalnego gwarantowanego areału 
określonego w systemie dopłat do upraw energetycznych i wynoszącego 1,5 mln ha 
oraz do niewyłączania z tego systemu żadnych upraw, przy czym należy w szczególny 
sposób wyróżnić te uprawy, które przyczyniają się do wysokiego stopnia 
racjonalizacji zużycia energii;

Or. fr

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 182
Ustęp 35

35. wzywa do przyjęcia jednolitych ram na szczeblu europejskim, aby także w krajach, 
gdzie bioenergia nie odgrywa jeszcze żadnej roli, udostępnianie zrównoważonej 
biomasy do celów energetycznych było priorytetem oraz aby zrównoważone 
biopaliwa były produkowane i używane w sposób zapewniający redukcję netto emisji 
gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawkę złożyli Jean-Pierre Audy, Anne Laperrouze, 

Poprawka 183
Ustęp 36

36. wyraża przekonanie, że zrównoważona produkcja i wykorzystanie biomasy oferuje 
znaczne korzyści dla krajów rozwijających się, a w Unii Europejskiej należy wspierać 
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(skreślenie) transfer technologii z tymi krajami trzecimi oraz eksport technologii 
bioenergetycznych; jest jednak zdania, że polityka ta powinna być zrównoważona, a 
tego typu starania powinny koncentrować się w większym stopniu na umożliwieniu 
tym krajom pokrycia własnego zapotrzebowania energetycznego niż wyłącznie na 
rozwoju ich zdolności wywozowej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 184
Ustęp 36

36. wyraża przekonanie, że zrównoważona produkcja i wykorzystanie biomasy oferuje 
znaczne korzyści dla krajów rozwijających się, a w Unii Europejskiej należy wspierać 
(skreślenie) transfer technologii z tymi krajami trzecimi oraz eksport technologii 
bioenergetycznych; jest jednak zdania, że polityka ta powinna być zrównoważona, a 
nie skupiać się wyłącznie na rozwoju ich zdolności wywozowej;

Or. fr

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Rebecca Harms, Claude Turmes

Poprawka 185
Ustęp 36

36. wyraża przekonanie, że zrównoważona produkcja i wykorzystanie biomasy, 
pozostające w równowadze ze zrównoważoną podażą żywności, w szczególności na 
małą skalę i jako część zintegrowanych strategii na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, oferuje znaczne korzyści dla krajów rozwijających się, a w Unii 
Europejskiej należy wspierać intensywny transfer technologii z krajami trzecimi oraz 
eksport technologii bioenergetycznych;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 186
Ustęp 36

36. wyraża przekonanie, że zrównoważona produkcja i wykorzystanie biomasy, w tym 
uprawa na małą skalę, stanowiące element zintegrowanych strategii na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, oferuje znaczne korzyści dla krajów rozwijających się, a 
w Unii Europejskiej należy wspierać intensywny transfer technologii z krajami 
trzecimi oraz eksport technologii bioenergetycznych;
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Or. el

Poprawkę złożył Vincenzo Lavarra

Poprawka 187
Ustęp 36 a (nowy)

36a. wzywa Komisję do opracowania szczególnej inicjatywy mającej na celu wspieranie 
szkoleń informacyjnych i poszerzania wiedzy wśród rolników, obywateli i lokalnych 
władz administracyjnych w zakresie wykorzystania biomasy i biopaliw;

Or. it


