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Poprawka 260
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Wprowadzenie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
odniesieniu do biopaliw nie doprowadzi 
do osiągnięcia zamierzonego celu, jeśli 
produkty niespełniające kryteriów zamiast 
jako biopaliwa będą wykorzystywane jako 
biopłyny w sektorze ogrzewania lub 
energii elektrycznej. Z tego powodu 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska powinny mieć również 
zastosowanie ogólnie do biopłynów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria te powinny mieć zastosowanie nie tylko w przypadku biopłynów i biopaliw, lecz także 
w przypadku biomasy w ogóle, która również jest używana w sektorach ciepłowniczym czy 
energii elektrycznej.

Poprawka 261
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Wprowadzenie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
odniesieniu do biopaliw nie doprowadzi do 
osiągnięcia zamierzonego celu, jeśli 
produkty niespełniające kryteriów zamiast 
jako biopaliwa będą wykorzystywane jako 
biopłyny w sektorze ogrzewania lub 
energii elektrycznej. Z tego powodu 
kryteria zrównoważonego rozwoju 

(35) Wprowadzenie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
odniesieniu do biopaliw nie doprowadzi do 
osiągnięcia zamierzonego celu, jeśli 
produkty niespełniające kryteriów zamiast 
jako biomasa lub biopaliwa będą 
wykorzystywane jako biopłyny w sektorze 
ogrzewania lub energii elektrycznej. Z tego 
powodu kryteria zrównoważonego rozwoju 
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środowiska powinny mieć również 
zastosowanie ogólnie do biopłynów.

środowiska powinny mieć również 
zastosowanie ogólnie do biomasy i  
biopłynów.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku wszystkich biologicznych źródeł energii należy stosować kryteria 
zrównoważonego rozwoju. Należy opracować wymogi ramowe dotyczące biopaliw, innych 
biopłynów i biomasy.

Poprawka 262
Claude Turmes

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 

(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 wszelkiego rodzaju 
biomasy do produkcji energii. 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 paliw transportowych uzyskanych z 
biomasy określone w niniejszej dyrektywie 
odpowiadały kryteriom określonym w 
dyrektywie 98/70/WE.
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inne zastosowania biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria w zakresie zrównoważonego rozwoju opracowane w ramach niniejszej dyrektywy 
muszą obejmować wszystkie paliwa stałe, gazowe i płynne, które są produkowane z biomasy 
do celów pozyskiwania energii. Kryteria te muszą być spójne z kryteriami zawartymi w innych 
aktach prawnych UE, w szczególności w dyrektywie w sprawie jakości paliw używanych w 
transporcie.

Poprawka 263
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 biomasę. 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 biomasy określone w niniejszej 
dyrektywie odpowiadały kryteriom 
określonym w dyrektywie 98/70/WE.
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dokonać przeglądu, czy należy uwzględnić 
inne zastosowania biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszystkie zastosowania biomasy.

Poprawka 264
Werner Langen

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 i 
biomasę, 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. 

Or. de
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Uzasadnienie

W przypadku wszystkich biologicznych źródeł energii należy stosować kryteria 
zrównoważonego rozwoju. Należy opracować wymogi ramowe dotyczące biopaliw, innych 
biopłynów i biomasy.

Poprawka 265
Romana Jordan Cizelj

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. (37)

(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 nie tylko biopaliwa, 
lecz również biopłyny i biomasę. 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. (37)

Or. sl
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Poprawka 266
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jeżeli tereny zasobne w węgiel 
znajdujący się w glebie lub roślinności 
zostaną przekształcone pod uprawę 
surowców do produkcji biopaliw i innych 
biopłynów, część magazynowanego węgla 
zostanie zasadniczo uwolniona do 
atmosfery, co prowadzi do wytworzenia 
dwutlenku węgla. Wynikające z tego 
negatywne skutki dla emisji gazów 
cieplarnianych mogą przewyższać 
pozytywny wpływ stosowania biopaliw lub 
innych biopłynów na emisję gazów 
cieplarnianych w niektórych przypadkach 
nawet w zasadniczy sposób. Dlatego przy 
obliczaniu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w przypadku 
poszczególnych biopaliw i innych 
biopłynów uwzględniane powinny być 
łączne skutki pod względem węgla 
uwalnianego do atmosfery, będące 
rezultatem takiego przekształcenia. Jest to 
konieczne, aby zagwarantować, że przy 
obliczeniach ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych uwzględniane są łączne 
skutki pod względem węgla uwalnianego 
do atmosfery, będące rezultatem 
stosowania biopaliw i innych biopłynów.

(37) Jeżeli tereny zasobne w węgiel 
znajdujący się w glebie lub roślinności 
zostaną przekształcone pod uprawę 
surowców do produkcji biomasy w celu 
uzyskiwania energii, część 
magazynowanego węgla zostanie 
zasadniczo uwolniona do atmosfery, co 
prowadzi do wytworzenia dwutlenku 
węgla. Wynikające z tego negatywne 
skutki dla emisji gazów cieplarnianych 
mogą przewyższać pozytywny wpływ 
stosowania paliw wyprodukowanych z 
biomasy na emisję gazów cieplarnianych w 
niektórych przypadkach nawet w 
zasadniczy sposób. Dlatego przy 
obliczaniu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych uwzględniane powinny być 
łączne skutki pod względem węgla 
uwalnianego do atmosfery, będące 
rezultatem takiego bezpośredniego lub 
pośredniego przekształcenia

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria w zakresie zrównoważonego rozwoju opracowane w ramach niniejszej dyrektywy 
muszą obejmować wszystkie paliwa stałe, gazowe i płynne, które są produkowane z biomasy 
do celów pozyskiwania energii. W odniesieniu do progów związanych z ograniczeniem emisji 
związków węgla zaskakujący jest fakt, że Komisja dostarczyła Parlamentowi i Radzie 
wyłącznie danych porównawczych dotyczących emisji związków węgla związanych z paliwami 
płynnymi uzyskiwanymi jedynie z biomasy. Podobne dane należy wprowadzić w niniejszej 
dyrektywnie w odniesieniu do gazowych lub stałych paliw uzyskiwanych z biomasy do 
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produkcji energii.

Poprawka 267
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jeżeli tereny zasobne w węgiel 
znajdujący się w glebie lub roślinności 
zostaną przekształcone pod uprawę 
surowców do produkcji biopaliw i innych 
biopłynów, część magazynowanego węgla 
zostanie zasadniczo uwolniona do 
atmosfery, co prowadzi do wytworzenia 
dwutlenku węgla. Wynikające z tego 
negatywne skutki dla emisji gazów 
cieplarnianych mogą przewyższać 
pozytywny wpływ stosowania biopaliw lub 
innych biopłynów na emisję gazów 
cieplarnianych w niektórych przypadkach 
nawet w zasadniczy sposób. Dlatego przy 
obliczaniu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w przypadku 
poszczególnych biopaliw i innych 
biopłynów uwzględniane powinny być 
łączne skutki pod względem węgla 
uwalnianego do atmosfery, będące 
rezultatem takiego przekształcenia. Jest to 
konieczne, aby zagwarantować, że przy 
obliczeniach ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych uwzględniane są łączne 
skutki pod względem węgla uwalnianego 
do atmosfery, będące rezultatem 
stosowania biopaliw i innych biopłynów.

(37) Jeżeli tereny zasobne w węgiel 
znajdujący się w glebie lub roślinności 
zostaną przekształcone pod uprawę 
surowców do produkcji biomasy, część 
magazynowanego węgla zostanie 
zasadniczo uwolniona do atmosfery, co 
prowadzi do wytworzenia dwutlenku 
węgla. Wynikające z tego negatywne 
skutki dla emisji gazów cieplarnianych 
mogą przewyższać pozytywny wpływ 
stosowania biomasy na emisję gazów 
cieplarnianych w niektórych przypadkach 
nawet w zasadniczy sposób. Dlatego przy 
obliczaniu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w przypadku 
poszczególnych rodzajów biomasy
uwzględniane powinny być łączne skutki 
pod względem węgla uwalnianego do 
atmosfery, będące rezultatem takiego 
przekształcenia. Jest to konieczne, aby 
zagwarantować, że przy obliczeniach 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
uwzględniane są łączne skutki pod 
względem węgla uwalnianego do 
atmosfery, będące rezultatem stosowania
biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Nie tylko biopaliwa i biopłyny, ale wszystkie wykorzystywane rodzaje biomasy powinny być 
uznawane za zrównoważone pod względem środowiskowym.
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Poprawka 268
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jeżeli tereny zasobne w węgiel 
znajdujący się w glebie lub roślinności 
zostaną przekształcone pod uprawę 
surowców do produkcji biopaliw i innych 
biopłynów, część magazynowanego węgla 
zostanie zasadniczo uwolniona do 
atmosfery, co prowadzi do wytworzenia 
dwutlenku węgla. Wynikające z tego 
negatywne skutki dla emisji gazów 
cieplarnianych mogą przewyższać 
pozytywny wpływ stosowania biopaliw lub 
innych biopłynów na emisję gazów 
cieplarnianych w niektórych przypadkach 
nawet w zasadniczy sposób. Dlatego przy 
obliczaniu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w przypadku 
poszczególnych biopaliw i innych 
biopłynów uwzględniane powinny być 
łączne skutki pod względem węgla 
uwalnianego do atmosfery, będące 
rezultatem takiego przekształcenia. Jest to 
konieczne, aby zagwarantować, że przy 
obliczeniach ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych uwzględniane są łączne 
skutki pod względem węgla uwalnianego 
do atmosfery, będące rezultatem 
stosowania biopaliw i innych biopłynów .

(37) Jeżeli tereny zasobne w węgiel 
znajdujący się w glebie lub roślinności 
zostaną przekształcone pod uprawę 
surowców do produkcji biopaliw i innych 
zastosowań energetycznych, część 
magazynowanego węgla zostanie 
zasadniczo uwolniona do atmosfery, co 
prowadzi do wytworzenia dwutlenku 
węgla. Wynikające z tego negatywne 
skutki dla emisji gazów cieplarnianych 
mogą przewyższać pozytywny wpływ 
stosowania biomasy, biopaliw lub innych 
biopłynów na emisję gazów cieplarnianych 
w niektórych przypadkach nawet w 
zasadniczy sposób. Dlatego przy 
obliczaniu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w przypadku biomasy, 
poszczególnych biopaliw i innych 
biopłynów uwzględniane powinny być 
łączne skutki pod względem węgla 
uwalnianego do atmosfery, będące 
rezultatem takiego przekształcenia. Jest to 
konieczne, aby zagwarantować, że przy 
obliczeniach ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych uwzględniane są łączne 
skutki pod względem węgla uwalnianego 
do atmosfery, będące rezultatem 
stosowania biomasy, biopaliw i innych 
biopłynów.

Or. sl
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Poprawka 269
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby uniknąć prowadzenia przez 
podmioty gospodarcze niepotrzebnych 
pracochłonnych badań oraz aby zapobiec 
przekształcaniu terenów zasobnych w 
węgiel, co do których z perspektywy czasu 
okazałyby się, że nie kwalifikują się one 
do uprawy surowców do produkcji
biopaliw i innych biopłynów, te rodzaje 
terenów, w przypadku których uwolniony 
w wyniku przekształcenia węgiel nie 
mógłby – w rozsądnym okresie czasu przy 
uwzględnieniu pilnego charakteru 
problemu zmian klimatycznych – być 
zrównoważony przez ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych wynikające z
produkcji biopaliw i innych biopłynów,
nie powinny być przekształcane pod 
uprawę biopaliw i innych biopłynów. Ze 
spisów światowych zasobów węgla 
wynika, że tereny podmokłe oraz obszary 
stale zalesione powinny należeć do tej 
kategorii.

(38) Aby uniknąć konkurencji z sektorami
produkcji żywności i pasz oraz przy 
uwzględnieniu pilnego charakteru 
problemu zmian klimatycznych, a także 
ewentualnych znaczących negatywnych 
skutków w zakresie gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, grunty 
wykorzystywane pod uprawę żywności lub 
paszy nie powinny być przekształcane do 
produkcji paliw transportowych. Paliwa 
transportowe uzyskiwane z biomasy 
powinny być ograniczone do produkcji z 
odpadów lub pozostałości, nieużytków, 
terenów nieurodzajnych lub 
zdegradowanych, charakteryzujących się 
bogatą różnorodnością biologiczną, o 
korzystnym bilansie emisji gazów 
cieplarnianych lub ze zwiększonej 
produktywności gruntów, na których już 
się uprawia biomasę do produkcji paliw 
transportowych. Ze spisów światowych 
zasobów węgla wynika, że tereny 
podmokłe oraz obszary stale zalesione 
powinny być wyłączone z produkcji 
biomasy w celu uzyskiwania energii.

Or. en

Uzasadnienie

Sposób rozumowania, na którym opiera się podejście sprawozdawcy polega na określeniu 
„kategorii do przyjęcia”, tj. odpady, pozostałości, nieużytki, tereny nieurodzajne i 
zdegradowane oraz zwiększeniu wydajności istniejących terenów, w przypadku których 
dozwolona będzie produkcja paliw transportowych z biomasy, raczej niż określeniu 
„kategorii nie do przyjęcia”, tak jak sugeruje obecnie Komisja.
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Poprawka 270
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby uniknąć prowadzenia przez 
podmioty gospodarcze niepotrzebnych 
pracochłonnych badań oraz aby zapobiec 
przekształcaniu terenów zasobnych w 
węgiel, co do których z perspektywy czasu 
okazałyby się, że nie kwalifikują się one do 
uprawy surowców do produkcji biopaliw i 
innych biopłynów, te rodzaje terenów, w 
przypadku których uwolniony w wyniku 
przekształcenia węgiel nie mógłby – w 
rozsądnym okresie czasu przy 
uwzględnieniu pilnego charakteru 
problemu zmian klimatycznych – być 
zrównoważony przez ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych wynikające z 
produkcji biopaliw i innych biopłynów, nie 
powinny być przekształcane pod uprawę
biopaliw i innych biopłynów. Ze spisów 
światowych zasobów węgla wynika, że 
tereny podmokłe oraz obszary stale 
zalesione powinny należeć do tej kategorii.

(38) Aby uniknąć prowadzenia przez 
podmioty gospodarcze niepotrzebnych 
pracochłonnych badań oraz aby zapobiec 
przekształcaniu terenów zasobnych w 
węgiel, co do których z perspektywy czasu 
okazałyby się, że nie kwalifikują się one do 
uprawy surowców do produkcji biomasy, 
te rodzaje terenów, w przypadku których 
uwolniony w wyniku przekształcenia 
węgiel nie mógłby – w rozsądnym okresie 
czasu przy uwzględnieniu pilnego 
charakteru problemu zmian klimatycznych 
– być zrównoważony przez ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych wynikające z 
produkcji biomasy, nie powinny być 
przekształcane pod uprawę biomasy. Ze 
spisów światowych zasobów węgla 
wynika, że wśród innych typów terenów,
tereny podmokłe oraz obszary stale 
zalesione powinny należeć do tej kategorii.

Or. en

Uzasadnienie

Prawdopodobnie inne typy terenów kwalifikują się do wspomnianej kategorii, należy zatem 
pozostawić możliwość wyłączenia innych typów terenów z produkcji biomasy.
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Poprawka 271
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby uniknąć prowadzenia przez 
podmioty gospodarcze niepotrzebnych 
pracochłonnych badań oraz aby zapobiec 
przekształcaniu terenów zasobnych w 
węgiel, co do których z perspektywy czasu 
okazałyby się, że nie kwalifikują się one do 
uprawy surowców do produkcji biopaliw i 
innych biopłynów, te rodzaje terenów, w 
przypadku których uwolniony w wyniku 
przekształcenia węgiel nie mógłby – w 
rozsądnym okresie czasu przy 
uwzględnieniu pilnego charakteru 
problemu zmian klimatycznych – być 
zrównoważony przez ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych wynikające z 
produkcji biopaliw i innych biopłynów, nie 
powinny być przekształcane pod uprawę 
biopaliw i innych biopłynów. Ze spisów 
światowych zasobów węgla wynika, że 
tereny podmokłe oraz obszary stale 
zalesione powinny należeć do tej kategorii.

(38) Aby uniknąć prowadzenia przez 
producentów biopaliw i biopłynów
niepotrzebnych pracochłonnych badań oraz 
aby zapobiec przekształcaniu terenów 
zasobnych w węgiel, co do których z 
perspektywy czasu okazałyby się, że nie 
kwalifikują się one do uprawy surowców 
do produkcji biopaliw i innych biopłynów, 
te rodzaje terenów, w przypadku których 
uwolniony w wyniku przekształcenia 
węgiel nie mógłby – w rozsądnym okresie 
czasu przy uwzględnieniu pilnego 
charakteru problemu zmian klimatycznych 
– być zrównoważony przez ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych wynikające z 
produkcji biopaliw i innych biopłynów, nie 
powinny być przekształcane pod uprawę 
biopaliw i innych biopłynów. Ze spisów 
światowych zasobów węgla wynika, że 
tereny podmokłe oraz obszary stale 
zalesione powinny należeć do tej kategorii.

Or. de

Uzasadnienie

Odpowiedzialność w sposób jednoznaczny powinni dzielić oferenci biopaliw i innych 
biopłynów, którzy ponoszą odpowiedzialność za otrzymanie ważnego zaświadczenia i 
dostawcę paliw.
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Poprawka 272
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby uniknąć prowadzenia przez
podmioty gospodarcze niepotrzebnych 
pracochłonnych badań oraz aby zapobiec 
przekształcaniu terenów zasobnych w 
węgiel, co do których z perspektywy czasu 
okazałyby się, że nie kwalifikują się one do 
uprawy surowców do produkcji biopaliw i 
innych biopłynów, te rodzaje terenów, w 
przypadku których uwolniony w wyniku 
przekształcenia węgiel nie mógłby – w 
rozsądnym okresie czasu przy 
uwzględnieniu pilnego charakteru 
problemu zmian klimatycznych – być 
zrównoważony przez ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych wynikające z 
produkcji biopaliw i innych biopłynów, nie 
powinny być przekształcane pod uprawę 
biopaliw i innych biopłynów. Ze spisów 
światowych zasobów węgla wynika, że 
tereny podmokłe oraz obszary stale 
zalesione powinny należeć do tej kategorii.

(38) Aby uniknąć prowadzenia przez
dostawców biopaliw niepotrzebnych 
pracochłonnych badań oraz aby zapobiec 
przekształcaniu terenów zasobnych w 
węgiel, co do których z perspektywy czasu 
okazałyby się, że nie kwalifikują się one do 
uprawy surowców do produkcji biopaliw i 
innych biopłynów, te rodzaje terenów, w 
przypadku których uwolniony w wyniku 
przekształcenia węgiel nie mógłby – w 
rozsądnym okresie czasu przy 
uwzględnieniu pilnego charakteru 
problemu zmian klimatycznych – być 
zrównoważony przez ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych wynikające z 
produkcji biopaliw i innych biopłynów, nie 
powinny być przekształcane pod uprawę 
biopaliw i innych biopłynów. Ze spisów 
światowych zasobów węgla wynika, że 
tereny podmokłe oraz obszary stale 
zalesione powinny należeć do tej kategorii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podzielić odpowiedzialność między dostawcę biopaliw, który jest 
odpowiedzialny za uzyskanie ważnego certyfikatu, a dostawcę paliw, który jest 
odpowiedzialny za przekazanie certyfikatu w ramach procesu ujawniania w celu zapewnienia 
zgodności. Dostawca biopaliw jest bezpośrednio zaangażowany w łańcuch dostaw biopaliw, 
posiada więc wszystkie dane dotyczące gazów cieplarnianych/trwałości, w związku z czym 
powinien być odpowiedzialny. Jasne określenie odpowiedzialności sprzyja przystępowaniu do 
systemu, dostosowaniu się i integralności danych.
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Poprawka 273
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Tereny zasobne w węgiel znajdujący 
się w glebie lub roślinności również nie 
powinny być wykorzystywane do 
prowadzenia innych projektów w zakresie 
energii odnawialnej, takich jak budowa 
turbin wiatrowych i prowadzących do nich 
dróg, w tym dróg spławnych, i innej 
infrastruktury. Skutki takich 
przedsięwzięć dla terenów zasobnych w 
torf w sposób nieunikniony sprowadzać 
się będą do wysychania torfowisk na 
rozległych obszarach oraz uwalniania 
nagromadzonego węgla do atmosfery, 
prowadząc do tworzenia się dwutlenku 
węgla. 

Or. en

Uzasadnienie

Torfowiska są pochłaniaczami węgla. Budowa gospodarstw wiatrowych, dróg spławnych i 
innej infrastruktury prowadzi do zakłócenia naturalnego systemu odwadniania i do 
wysychania torfowisk, co powoduje uwalnianie dużych ilości dwutlenku węgla do atmosfery i 
co za tym idzie większe emisje związków węgla niż oszczędności emisji, jakie gospodarstwa 
wiatrowe kiedykolwiek przyniosą.

Poprawka 274
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów oraz wzrastające 
światowe zapotrzebowanie na biopaliwa i 

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biomasy do 
produkcji energii oraz wzrastające 
światowe zapotrzebowanie na paliwa 
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inne biopłyny nie powinny zachęcać do 
niszczenia terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Takie wyczerpywalne 
zasoby, których znaczenie dla ludzkości 
zostało uznane przez różnorodne 
instrumenty międzynarodowe, powinny 
być chronione. Ponadto konsumenci we 
Wspólnocie uznaliby niszczenie terenów o 
dużej różnorodności biologicznej, będące 
wynikiem rosnącego stosowania biopaliw i 
innych biopłynów za niemożliwe do 
zaakceptowania z etycznego punktu 
widzenia. Z tych powodów konieczne jest 
określenie kryteriów gwarantujących, że 
biopaliwa i inne biopłyny będą 
kwalifikować się do zachęt jedynie wtedy, 
kiedy istnieje gwarancja, że nie pochodzą 
one z terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Zgodnie z wybranymi 
kryteriami las uznawany jest za las o dużej 
różnorodności biologicznej, jeżeli nie jest 
zakłócony znaczącą ludzką działalnością 
(zgodnie z definicją stosowaną przez 
Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
Narodów Zjednoczonych, Europejską 
Komisję Gospodarczą Narodów 
Zjednoczonych oraz Ministerialny Proces 
Ochrony Lasów w Europie lub jeżeli w 
celu ochrony środowiska naturalnego jest 
chroniony przepisami krajowymi. 
Ponadto, mając na uwadze wysoko 
bioróżnorodny charakter niektórych 
obszarów trawiastych, należy 
uniemożliwić objęcie zachętami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
biopaliw wyprodukowanych z surowców 
pochodzących z takich terenów. Komisja 
powinna ustanowić odpowiednie kryteria 
lub zakresy geograficzne w celu 
określenia takich wysoko 
bioróżnorodnych obszarów trawiastych 
zgodnie z najlepszymi dostępnymi 
dowodami naukowymi i odnośnymi 
normami międzynarodowymi.

transportowe pochodzące z biomasy nie 
powinny zachęcać do niszczenia terenów o 
dużej różnorodności biologicznej. Takie 
wyczerpywalne zasoby, których znaczenie 
dla ludzkości zostało uznane przez 
różnorodne instrumenty międzynarodowe, 
powinny być chronione. Ponadto 
konsumenci we Wspólnocie uznaliby 
niszczenie terenów o dużej różnorodności 
biologicznej, będące wynikiem rosnącego 
stosowania paliw wytworzonych z biomasy
za niemożliwe do zaakceptowania z 
etycznego punktu widzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Sposób rozumowania, na którym opiera się podejście sprawozdawcy polega na określeniu 
„kategorii do przyjęcia”, tj. odpady, pozostałości, nieużytki, tereny nieurodzajne i 
zdegradowane oraz zwiększeniu wydajności istniejących terenów, w przypadku których 
dozwolona będzie produkcja paliw transportowych z biomasy, raczej niż określeniu 
„kategorii nie do przyjęcia”, tak jak sugeruje obecnie Komisja.

Poprawka 275
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów oraz wzrastające 
światowe zapotrzebowanie na biopaliwa i 
inne biopłyny nie powinny zachęcać do 
niszczenia terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Takie wyczerpywalne 
zasoby, których znaczenie dla ludzkości 
zostało uznane przez różnorodne 
instrumenty międzynarodowe, powinny 
być chronione. Ponadto konsumenci we 
Wspólnocie uznaliby niszczenie terenów o 
dużej różnorodności biologicznej, będące 
wynikiem rosnącego stosowania biopaliw i 
innych biopłynów za niemożliwe do 
zaakceptowania z etycznego punktu 
widzenia. Z tych powodów konieczne jest 
określenie kryteriów gwarantujących, że 
biopaliwa i inne biopłyny będą 
kwalifikować się do zachęt jedynie wtedy, 
kiedy istnieje gwarancja, że nie pochodzą 
one z terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Zgodnie z wybranymi 
kryteriami las uznawany jest za las o dużej 
różnorodności biologicznej, jeżeli nie jest
zakłócony znaczącą ludzką działalnością 
(zgodnie z definicją stosowaną przez 
Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
Narodów Zjednoczonych, Europejską 
Komisję Gospodarczą Narodów 

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów oraz wzrastające 
światowe zapotrzebowanie na biopaliwa i 
inne biopłyny nie powinny zachęcać do 
niszczenia terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Takie wyczerpywalne 
zasoby, których znaczenie dla ludzkości 
zostało uznane przez różnorodne 
instrumenty międzynarodowe, powinny 
być chronione. Ponadto konsumenci we 
Wspólnocie uznaliby niszczenie terenów o 
dużej różnorodności biologicznej, będące 
wynikiem rosnącego stosowania biopaliw i 
innych biopłynów za niemożliwe do 
zaakceptowania z etycznego punktu 
widzenia. Z tych powodów konieczne jest 
określenie kryteriów gwarantujących, że 
biopaliwa i inne biopłyny będą 
kwalifikować się do zachęt jedynie wtedy, 
kiedy istnieje gwarancja, że nie pochodzą 
one z terenów o dużej różnorodności 
biologicznej lub że wydobycie surowców 
nie ma szkodliwego wpływu na 
bioróżnorodność. Zgodnie z wybranymi 
kryteriami las uznawany jest za las o dużej 
różnorodności biologicznej, jeżeli jest to 
las pierwotny (zgodnie z definicją 
stosowaną przez Organizację ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa Narodów 
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Zjednoczonych oraz Ministerialny Proces 
Ochrony Lasów w Europie) lub jeżeli w 
celu ochrony środowiska naturalnego jest 
chroniony przepisami krajowymi. Ponadto, 
mając na uwadze wysoko bioróżnorodny 
charakter niektórych obszarów trawiastych, 
należy uniemożliwić objęcie zachętami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
biopaliw wyprodukowanych z surowców 
pochodzących z takich terenów. Komisja 
powinna ustanowić odpowiednie kryteria 
lub zakresy geograficzne w celu określenia 
takich wysoko bioróżnorodnych obszarów 
trawiastych zgodnie z najlepszymi 
dostępnymi dowodami naukowymi i 
odnośnymi normami międzynarodowymi.

Zjednoczonych (FAO) w ocenie 
światowych zasobów leśnych) lub jeżeli w 
celu ochrony środowiska naturalnego jest 
chroniony przepisami krajowymi.
Kwalifikują się również obszary, na 
których zbierane są niedrewnopochodne 
produkty leśne, pod warunkiem że wpływ 
człowieka jest niewielki. Niektóre drzewa 
mogą zostać usunięte. Inne typy lasów w 
myśl definicji FAO, takie jak 
zmodyfikowane lasy naturalne, lasy 
półnaturalne i plantacje nie powinny być 
uznawane za lasy pierwotne. Ponadto, 
mając na uwadze wysoko bioróżnorodny 
charakter niektórych obszarów trawiastych, 
należy uniemożliwić objęcie zachętami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
biopaliw wyprodukowanych z surowców 
pochodzących z takich terenów, jeśli są 
one uzyskiwane w sposób, który ma 
szkodliwy wpływ na bioróżnorodność. 
Komisja powinna ustanowić odpowiednie 
kryteria lub zakresy geograficzne w celu 
określenia takich wysoko bioróżnorodnych 
obszarów trawiastych zgodnie z 
najlepszymi dostępnymi dowodami 
naukowymi i odnośnymi normami 
międzynarodowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Las niezakłócony znaczącą ludzką działalnością jest pojęciem nieścisłym, wykorzystywanym 
głównie do celów statystycznych. Nie istnieje jednoznaczna interpretacja jeżeli chodzi o lasy, 
które należą do tej kategorii. Definicja stwarza ryzyko, że nieznana ilość lasów zarządzanych 
w sposób zrównoważony, wykorzystywanych normalnie do celów gospodarczych mogłaby 
zostać uznana za nienaruszone lasy o wysokiej różnorodności biologicznej i nie być zatem 
wliczana do docelowego poziomu 10% udziału biopaliw.
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Poprawka 276
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów oraz wzrastające 
światowe zapotrzebowanie na biopaliwa i 
inne biopłyny nie powinny zachęcać do 
niszczenia terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Takie wyczerpywalne 
zasoby, których znaczenie dla ludzkości 
zostało uznane przez różnorodne 
instrumenty międzynarodowe, powinny 
być chronione. Ponadto konsumenci we 
Wspólnocie uznaliby niszczenie terenów o 
dużej różnorodności biologicznej, będące 
wynikiem rosnącego stosowania biopaliw i 
innych biopłynów za niemożliwe do 
zaakceptowania z etycznego punktu 
widzenia. Z tych powodów konieczne jest 
określenie kryteriów gwarantujących, że
biopaliwa i inne biopłyny będą
kwalifikować się do zachęt jedynie wtedy, 
kiedy istnieje gwarancja, że nie pochodzą 
one z terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Zgodnie z wybranymi 
kryteriami las uznawany jest za las o dużej 
różnorodności biologicznej, jeżeli nie jest 
zakłócony znaczącą ludzką działalnością
(zgodnie z definicją stosowaną przez 
Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
Narodów Zjednoczonych, Europejską 
Komisję Gospodarczą Narodów 
Zjednoczonych oraz Ministerialny Proces 
Ochrony Lasów w Europie lub jeżeli w 
celu ochrony środowiska naturalnego jest 
chroniony przepisami krajowymi. Ponadto, 
mając na uwadze wysoko bioróżnorodny 
charakter niektórych obszarów trawiastych, 
należy uniemożliwić objęcie zachętami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie
biopaliw wyprodukowanych z surowców 
pochodzących z takich terenów. Komisja 

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biomasy oraz 
wzrastające światowe zapotrzebowanie na
biomasę nie powinny zachęcać do 
niszczenia terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Takie wyczerpywalne 
zasoby, których znaczenie dla ludzkości 
zostało uznane przez różnorodne 
instrumenty międzynarodowe, powinny 
być chronione. Ponadto konsumenci we 
Wspólnocie uznaliby niszczenie terenów o 
dużej różnorodności biologicznej, będące 
wynikiem rosnącego stosowania biomasy
za niemożliwe do zaakceptowania z 
etycznego punktu widzenia. Z tych 
powodów konieczne jest określenie 
kryteriów gwarantujących, że biomasa 
będzie kwalifikować się do zachęt jedynie 
wtedy, kiedy istnieje gwarancja, że nie
pochodzi ona z terenów o dużej 
różnorodności biologicznej. Zgodnie z 
wybranymi kryteriami las, wśród innych 
typów terenów, uznawany jest za las o 
dużej różnorodności biologicznej, jeżeli nie 
jest zakłócony znaczącą ludzką 
działalnością (zgodnie z definicją 
stosowaną przez Organizację ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa Narodów 
Zjednoczonych, Europejską Komisję 
Gospodarczą Narodów Zjednoczonych 
oraz Ministerialny Proces Ochrony Lasów 
w Europie lub jeżeli w celu ochrony 
środowiska naturalnego jest chroniony 
przepisami krajowymi. Ponadto, mając na 
uwadze wysoko bioróżnorodny charakter 
niektórych obszarów trawiastych, należy 
uniemożliwić objęcie zachętami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie
biomasy wyprodukowanej z surowców 
pochodzących z takich terenów. Komisja 
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powinna ustanowić odpowiednie kryteria 
lub zakresy geograficzne w celu określenia 
takich wysoko bioróżnorodnych obszarów 
trawiastych zgodnie z najlepszymi 
dostępnymi dowodami naukowymi i 
odnośnymi normami międzynarodowymi.

powinna ustanowić odpowiednie kryteria 
lub zakresy geograficzne w celu określenia 
takich wysoko bioróżnorodnych obszarów 
trawiastych i innych typów terenów 
charakteryzujących się dużą 
bioróżnorodnością zgodnie z najlepszymi 
dostępnymi dowodami naukowymi i 
odnośnymi normami międzynarodowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Prawdopodobnie inne typy terenów kwalifikują się do wspomnianej kategorii, należy zatem 
pozostawić możliwość wyłączenia innych typów terenów z produkcji biomasy.

Poprawka 277
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów oraz wzrastające 
światowe zapotrzebowanie na biopaliwa i 
inne biopłyny nie powinny zachęcać do 
niszczenia terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Takie wyczerpywalne 
zasoby, których znaczenie dla ludzkości 
zostało uznane przez różnorodne 
instrumenty międzynarodowe, powinny 
być chronione. Ponadto konsumenci we 
Wspólnocie uznaliby niszczenie terenów o 
dużej różnorodności biologicznej, będące 
wynikiem rosnącego stosowania biopaliw i 
innych biopłynów za niemożliwe do 
zaakceptowania z etycznego punktu 
widzenia. Z tych powodów konieczne jest 
określenie kryteriów gwarantujących, że 
biopaliwa i inne biopłyny będą 
kwalifikować się do zachęt jedynie wtedy, 
kiedy istnieje gwarancja, że nie pochodzą 
one z terenów o dużej różnorodności 

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biomasy, 
biopaliw i innych biopłynów oraz 
wzrastające światowe zapotrzebowanie na 
biomasę, biopaliwa i inne biopłyny nie 
powinny zachęcać do niszczenia terenów o 
dużej różnorodności biologicznej. Takie 
wyczerpywalne zasoby, których znaczenie 
dla ludzkości zostało uznane przez 
różnorodne instrumenty międzynarodowe, 
powinny być chronione. Ponadto 
konsumenci we Wspólnocie uznaliby 
niszczenie terenów o dużej różnorodności 
biologicznej, będące wynikiem rosnącego 
stosowania biomasy, biopaliw i innych 
biopłynów za niemożliwe do 
zaakceptowania z etycznego punktu 
widzenia. Z tych powodów konieczne jest 
określenie kryteriów gwarantujących, że 
biomasa, biopaliwa i inne biopłyny będą 
kwalifikować się do zachęt jedynie wtedy, 
kiedy istnieje gwarancja, że nie pochodzą 
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biologicznej. Zgodnie z wybranymi 
kryteriami las uznawany jest za las o dużej 
różnorodności biologicznej, jeżeli nie jest 
zakłócony znaczącą ludzką działalnością 
(zgodnie z definicją stosowaną przez 
Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
Narodów Zjednoczonych, Europejską 
Komisję Gospodarczą Narodów 
Zjednoczonych oraz Ministerialny Proces 
Ochrony Lasów w Europie lub jeżeli w 
celu ochrony środowiska naturalnego jest 
chroniony przepisami krajowymi. Ponadto, 
mając na uwadze wysoko bioróżnorodny 
charakter niektórych obszarów trawiastych, 
należy uniemożliwić objęcie zachętami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
biopaliw wyprodukowanych z surowców 
pochodzących z takich terenów. Komisja 
powinna ustanowić odpowiednie kryteria 
lub zakresy geograficzne w celu określenia 
takich wysoko bioróżnorodnych obszarów 
trawiastych zgodnie z najlepszymi 
dostępnymi dowodami naukowymi i 
odnośnymi normami międzynarodowymi.

one z terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Zgodnie z wybranymi 
kryteriami las uznawany jest za las o dużej 
różnorodności biologicznej, jeżeli nie jest 
zakłócony znaczącą ludzką działalnością 
(zgodnie z definicją stosowaną przez 
Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
Narodów Zjednoczonych, Europejską 
Komisję Gospodarczą Narodów 
Zjednoczonych oraz Ministerialny Proces 
Ochrony Lasów w Europie lub jeżeli w 
celu ochrony środowiska naturalnego jest 
chroniony przepisami krajowymi. Ponadto, 
mając na uwadze wysoko bioróżnorodny 
charakter niektórych obszarów trawiastych, 
należy uniemożliwić objęcie zachętami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
biomasy i biopaliw wyprodukowanych z 
surowców pochodzących z takich terenów. 
Komisja powinna ustanowić odpowiednie 
kryteria lub zakresy geograficzne w celu 
określenia takich wysoko bioróżnorodnych 
obszarów trawiastych zgodnie z 
najlepszymi dostępnymi dowodami 
naukowymi i odnośnymi normami 
międzynarodowymi.

Or. sl

Poprawka 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar and Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów oraz wzrastające 
światowe zapotrzebowanie na biopaliwa i 
inne biopłyny nie powinny zachęcać do 
niszczenia terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Takie wyczerpywalne 
zasoby, których znaczenie dla ludzkości 
zostało uznane przez różnorodne 

39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów oraz wzrastające 
światowe zapotrzebowanie na biopaliwa i 
inne biopłyny nie powinny zachęcać do 
niszczenia terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Takie wyczerpywalne 
zasoby, których znaczenie dla ludzkości 
zostało uznane przez różnorodne 
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instrumenty międzynarodowe, powinny
być chronione. Ponadto konsumenci we 
Wspólnocie uznaliby niszczenie terenów o 
dużej różnorodności biologicznej, będące 
wynikiem rosnącego stosowania biopaliw i 
innych biopłynów za niemożliwe do 
zaakceptowania z etycznego punktu 
widzenia. Z tych powodów konieczne jest 
określenie kryteriów gwarantujących, że 
biopaliwa i inne biopłyny będą 
kwalifikować się do zachęt jedynie wtedy, 
kiedy istnieje gwarancja, że nie pochodzą 
one z terenów o dużej różnorodności 
biologicznej.

instrumenty międzynarodowe, powinny 
być chronione. Ponadto konsumenci we 
Wspólnocie uznaliby niszczenie terenów o 
dużej różnorodności biologicznej, będące 
wynikiem rosnącego stosowania biopaliw i 
innych biopłynów za niemożliwe do 
zaakceptowania z etycznego punktu 
widzenia. Z tych powodów konieczne jest 
określenie kryteriów gwarantujących, że 
biopaliwa i inne biopłyny będą 
kwalifikować się do zachęt jedynie wtedy, 
kiedy istnieje gwarancja, że nie pochodzą 
one z terenów, na których istniała do tej 
pory duża różnorodność biologiczna, 
która mogłaby zostać zagrożona.

Or. es

Uzasadnienie

Zakładanie i eksploatacja plantacji olejowca stanowi niszę dla rozwoju nowej 
bioróżnorodności. Należy uniknąć zniszczenia już istniejącej bioróżnorodności 
spowodowanego zakładaniem plantacji w niewłaściwych miejscach.

Poprawka 279
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) O ile energia uzyskiwana z biomasy 
nie powinna pochodzić z surowców 
uzyskanych z terenów o uznanej wysokiej 
wartości bioróżnorodności lub z terenów 
zasobnych w węgiel, takich jak lasy 
pierwotne, presja na lasy naturalne może 
jednakże być wielka w wyniku 
niezamierzonych konsekwencji 
zwiększonej produkcji biopaliw. Na 
przykład, kiedy rośnie popyt na oleje 
roślinne, z uwagi na wzrost popytu na 
biodiesel, jedną z możliwych konsekwencji 
może być wykarczowanie obszaru leśnego 
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do celów produkcji soi lub oleju 
palmowego. W niektórych przypadkach 
takie karczowanie może być 
przeprowadzane, nawet jeśli jest 
nielegalne w myśl przepisów krajowych 
lub międzynarodowych. Ponadto pewnego 
rodzaju presje na grunty są nieuniknioną 
konsekwencją powiększającej się skali lub 
zakresu rzeczywistej i intensywnie 
wykorzystującej grunty działalności. 
Niemniej jednak ważne jest, aby UE 
dostarczała zachęt, w celu 
zminimalizowania zagrożenia takimi
skutkami; w szczególności wspieranie 
systemów ochrony lasów tropikalnych, 
takich jak odszkodowanie za „uniknięcie 
wylesienia”, powinny być najwyższym 
priorytetem UE.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „las niezakłócony znaczącą ludzką działalnością” powinien zostać zastąpiony 
terminem „las pierwotny”, patrz uzasadnienie do punktu 39 preambuły. Biomasa pochodząca 
ze stale zalesionych terenów nie jest zabroniona, o ile obszar leśny nie jest niszczony i 
przekształcany w inny rodzaj terenów wykorzystywanych do produkcji biopaliw.

Poprawka 280
Claude Turmes

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 

(40) W przypadku gdy surowce biomasy 
do produkcji energii są uprawiane w UE, 
powinny one spełniać kryteria mające 
zastosowanie do importu oprócz wymagań
UE w zakresie ochrony środowiska,
obowiązujących w sektorze rolnictwa.
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niemożliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Do biomasy służącej do uzyskiwania energii należy stosować te same kryteria w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, niezależnie czy pochodzi z krajów trzecich czy z UE.

Poprawka 281
Umberto Guidoni

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) 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.

Or. it

Poprawka 282
Fiona Hall

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 

(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 
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rolnictwa. Stosowanie takich kryteriów w 
odniesieniu do przywozów z krajów 
trzecich jest administracyjnie i technicznie
niemożliwe.

rolnictwa. Podobne kryteria powinny być 
stosowane w odniesieniu do przywozów z 
krajów trzecich o ile jest to
administracyjnie i technicznie możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

W miarę możliwości powinno się stosować równe zasady w zakresie wymogów 
środowiskowych w stosunku do krajów UE i krajów spoza UE.

Poprawka 283
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska będą skuteczne tylko wtedy, 
jeżeli doprowadzą do zmian w 
postępowaniu uczestników rynku. 
Uczestnicy rynku zmienią swoje 
postępowanie jedynie wtedy, jeżeli 
biopaliwa i inne biopłyny spełniające 
kryteria będą mogły być sprzedawane po 
wyższej cenie w porównaniu do tych, które 
ich nie spełniają. Zgodnie z metodą 
bilansu masy służącą sprawdzeniu 
zgodności, istnieje fizyczny związek 
między produkcją biopaliw i innych 
biopłynów spełniających kryteria oraz 
użyciem biopaliw i innych biopłynów we 
Wspólnocie, prowadzący do właściwej 
równowagi między podażą a popytem i 
gwarantujący różnicę w cenie, która jest 
większa niż w systemach, w których 
takiego związku nie ma. Dlatego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowany 
powinien być system bilansu masy, tak 
aby zagwarantować możliwość sprzedaży 
biopaliw i innych biopłynów spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju 

skreślony
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środowiska po wyższej cenie, przy 
zachowaniu integralności systemu i 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernych 
obciążeń dla przemysłu. Inne metody 
weryfikacji powinny jednak zostać 
zbadane.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie systemy dostarczą sygnałów rynkowych i premii za zrównoważoną produkcję 
biopaliw. W związku z tym europejski system w zakresie zrównoważonego rozwoju biopaliw 
nie powinien określać metody zarządzania informacjami w ramach łańcucha dostaw. 
Elastyczność zagwarantuje użycie najwłaściwszej metody.

Poprawka 284
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska będą skuteczne tylko wtedy, 
jeżeli doprowadzą do zmian w 
postępowaniu uczestników rynku. 
Uczestnicy rynku zmienią swoje 
postępowanie jedynie wtedy, jeżeli 
biopaliwa i inne biopłyny spełniające 
kryteria będą mogły być sprzedawane po 
wyższej cenie w porównaniu do tych, które 
ich nie spełniają. Zgodnie z metodą 
bilansu masy służącą sprawdzeniu 
zgodności, istnieje fizyczny związek 
między produkcją biopaliw i innych 
biopłynów spełniających kryteria oraz 
użyciem biopaliw i innych biopłynów we 
Wspólnocie, prowadzący do właściwej 
równowagi między podażą a popytem i 
gwarantujący różnicę w cenie, która jest 
większa niż w systemach, w których 
takiego związku nie ma. Dlatego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowany 
powinien być system bilansu masy, tak 

skreślony
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aby zagwarantować możliwość sprzedaży 
biopaliw i innych biopłynów spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska po wyższej cenie, przy 
zachowaniu integralności systemu i 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernych 
obciążeń dla przemysłu. Inne metody 
weryfikacji powinny jednak zostać 
zbadane.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie systemy dostarczą sygnałów rynkowych i premii za zrównoważoną produkcję 
biopaliw. W związku z tym europejski system w zakresie zrównoważonego rozwoju biopaliw 
nie powinien określać metody zarządzania informacjami w ramach łańcucha dostaw. 
Elastyczność zagwarantuje użycie najwłaściwszej metody.

Poprawka 285
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska będą skuteczne tylko wtedy, 
jeżeli doprowadzą do zmian w 
postępowaniu uczestników rynku.
Uczestnicy rynku zmienią swoje 
postępowanie jedynie wtedy, jeżeli
biopaliwa i inne biopłyny spełniające
kryteria będą mogły być sprzedawane po 
wyższej cenie w porównaniu do tych, które
ich nie spełniają. Zgodnie z metodą 
bilansu masy służącą sprawdzeniu 
zgodności, istnieje fizyczny związek 
między produkcją biopaliw i innych 
biopłynów spełniających kryteria oraz 
użyciem biopaliw i innych biopłynów we 
Wspólnocie, prowadzący do właściwej 
równowagi między podażą a popytem i 
gwarantujący różnicę w cenie, która jest 

(41) Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska będą skuteczne tylko wtedy, 
jeżeli doprowadzą do zmian w 
postępowaniu uczestników rynku. 
Uczestnicy rynku zmienią swoje
postępowanie jedynie wtedy, jeżeli
biomasa do produkcji energii spełniająca
kryteria będzie mogła być sprzedawana po 
wyższej cenie w porównaniu do tej, która
ich nie spełnia. Zgodnie z metodą bilansu 
masy służącą sprawdzeniu zgodności, 
istnieje fizyczny związek między 
produkcją biomasy do uzyskiwania energii 
spełniającą kryteria oraz użyciem biomasy 
do produkcji energii we Wspólnocie, 
prowadzący do właściwej równowagi 
między podażą a popytem i gwarantujący 
różnicę w cenie, która jest większa niż w 
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większa niż w systemach, w których 
takiego związku nie ma. Dlatego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowany 
powinien być system bilansu masy, tak aby 
zagwarantować możliwość sprzedaży
biopaliw i innych biopłynów spełniających
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska po wyższej cenie, przy 
zachowaniu integralności systemu i 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernych 
obciążeń dla przemysłu. Inne metody 
weryfikacji powinny jednak zostać 
zbadane.

systemach, w których takiego związku nie 
ma. Dlatego w celu sprawdzenia zgodności 
stosowany powinien być system bilansu 
masy, tak aby zagwarantować możliwość 
sprzedaży biomasy do produkcji energii 
spełniającej kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska po wyższej cenie, przy 
zachowaniu integralności systemu i 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernych 
obciążeń dla przemysłu. Inne metody 
weryfikacji powinny jednak zostać 
zbadane.

Or. en

Uzasadnienie

Metoda zgodności powinna mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów biomasy 
wykorzystywanej do produkcji energii.

Poprawka 286
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W interesie Wspólnoty leży działanie 
na rzecz opracowania wielostronnych i 
dwustronnych umów oraz dobrowolnych 
międzynarodowych lub krajowych 
systemów, które określają normy dla 
zrównoważonej produkcji biopaliw i
innych biopłynów i poświadczają 
spełnianie tych norm przez produkcję
biopaliw i innych biopłynów. Z tego 
powodu należy ustanowić przepis 
przewidujący, że takie umowy lub systemy 
dostarczają wiarygodnych dowodów i 
danych pod warunkiem, że spełniają one 
odpowiednie normy wiarygodności, 

(42) W interesie Wspólnoty leży działanie 
na rzecz opracowania wielostronnych 
umów oraz dobrowolnych 
międzynarodowych lub krajowych 
systemów, które określają normy dla 
zrównoważonej produkcji paliw 
transportowych pochodzących z biomasy i 
poświadczają spełnianie tych norm przez 
produkcję paliw transportowych 
pochodzących z biomasy. Z tego powodu 
należy ustanowić przepis przewidujący
decyzję w sprawie procedur koniecznych 
dla zagwarantowania, że takie umowy lub 
systemy dostarczają wiarygodnych 
dowodów i danych pod warunkiem, że 
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przejrzystości i niezależności audytu. spełniają one odpowiednie normy 
wiarygodności, przejrzystości i 
niezależności audytu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności ze zmienioną definicją „biopaliw”.

Poprawka 287
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Komisja i państwa członkowskie 
gwarantują, że państwa członkowskie 
wprowadzą przepisy chroniące ogólną 
konkurencyjność energochłonnych 
sektorów przemysłu, łagodząc dodatkowe 
koszty energii związane z energią 
odnawialną.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie energochłonne sektory przemysłu konkurują na szczeblu światowym, tj. ceny za 
ich towary i usługi są ustalane na światowym rynku. Byłyby więc w niekorzystnej sytuacji w 
stosunku do światowych konkurentów z powodu spodziewanego wzrostu cen energii w 
Europie w związku z kosztami wsparcia dla energii odnawialnych. Należy zatem chronić 
energochłonne sektory przemysłu przed obciążeniami wynikającymi z jakichkolwiek systemów 
wsparcia.
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Poprawka 288
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Konieczne jest ustanowienie jasnych 
zasad dotyczących obliczania emisji gazów 
cieplarnianych z biopaliw i innych 
biopłynów i ich odpowiedników 
kopalnych.

(43) Konieczne jest ustanowienie jasnych 
zasad dotyczących obliczania emisji gazów 
cieplarnianych z biomasy wykorzystywanej 
do produkcji energii i jej odpowiedników 
kopalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja dostarczyła Parlamentowi i Radzie wyłącznie danych porównawczych dotyczących 
emisji związków węgla związanych z paliwami płynnymi uzyskiwanymi jedynie z biomasy. W 
celu objęcia wszystkich rodzajów biomasy służącej do produkcji energii podobne dane należy 
wprowadzić w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do gazowych lub stałych form biomasy 
wykorzystywanej do produkcji energii.

Poprawka 289
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Konieczne jest ustanowienie jasnych 
zasad dotyczących obliczania emisji gazów 
cieplarnianych z biopaliw i innych 
biopłynów i ich odpowiedników 
kopalnych.

(43) Konieczne jest ustanowienie na 
podstawie uznanych i aktualnych 
wytycznych fizykalnych i technicznych
jasnych zasad dotyczących obliczania 
emisji gazów cieplarnianych z biopaliw i 
innych biopłynów i ich odpowiedników 
kopalnych.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy określić uznane i aktualne metody obliczeniowe, aby obliczanie emisji gazów 
cieplarnianych dawało zawsze przejrzyste i jasne wyniki.

Poprawka 290
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) Wszelkie wsparcie, w tym zachęty 
finansowe, ustanowione przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do produkcji 
na szeroką skalę i zużycia energii 
odnawialnej w transporcie, powinno być 
proporcjonalne do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Mechanizmy 
wsparcia powinny w szczególności 
promować biomasę, biopaliwa i inne 
biopłyny pozwalające na większe 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
niż te wymagane w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy wsparcia powinny zachęcać do dużych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych. 
Państwa członkowskie powinny dysponować możliwością nakładania w razie konieczności 
dalszych, dodatkowych kryteriów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 291
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W celu uniknięcia 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych należy ustanowić wykaz 

(45) W celu uniknięcia 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych należy ustanowić wykaz 
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standardowych wartości dla powszechnych 
ścieżek produkcji biopaliw. W odniesieniu 
do biopaliw i innych biopłynów powinna 
zawsze istnieć możliwość powołania się na 
poziom ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych określony w tym wykazie. 
W przypadku gdy standardowa wartość
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
dla danej ścieżki produkcji jest niższa niż 
wymagany minimalny poziom 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, producenci pragnący 
wykazać zgodność z tym poziomem 
minimalnym powinni mieć obowiązek 
wykazania, że rzeczywiste emisje ze 
stosowanego przez nich procesu produkcji 
są niższe niż emisje, które zostały przyjęte 
przy obliczeniach wartości 
standardowych.

standardowych wartości dla niektórych 
części powszechnych ścieżek produkcji 
biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Ogół europejskiego sektora produkcji musi dostarczać oryginalnych wartości dotyczących 
upraw. Nie istnieją wartości standardowe. Standardowe wartości dotyczące upraw określone 
w załączniku VII dotyczą tylko upraw spoza UE.

Poprawka 292
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Aby nie zachęcać do uprawy 
surowców do produkcji biopaliw i innych 
biopłynów w miejscach, gdzie 
prowadziłoby to do wysokich emisji gazów 
cieplarnianych, stosowanie wartości 
standardowych powinno być ograniczone 
do regionów, co do których taki wpływ 
można wiarygodnie wykluczyć.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Ogół europejskiego sektora produkcji musi dostarczać oryginalnych wartości dotyczących 
upraw. Nie istnieją wartości standardowe. Standardowe wartości dotyczące upraw określone 
w załączniku VII dotyczą tylko upraw spoza UE.

Poprawka 293
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Wymagania dotyczące systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów, powinny zostać 
przeanalizowane przez Komisję do 2010 r. 
przy uwzględnieniu konieczności 
gospodarowania zasobami biomasy w 
zrównoważony sposób.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją zasadnicze powody opóźniania ustanowienia kryteriów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wszystkich rodzajów biomasy służącej do 
produkcji energii. Większość kryteriów w zakresie zrównoważonego rozwoju, które będą 
miały zastosowanie do paliw trasnportowych i innych płynów pochodzących z biomasy może 
zostać bezwłocznie bezpośrednio przełożona na stałą biomasę. Należy jednak opracować 
metody obliczania emisji gazów cieplarnianych ze stałych form biomasy wykorzystywanej do 
produkcji energii i jej odpowiedników kopalnych w celu uzyskania pełnego zestawu kryteriów 
w odniesieniu do wszystkich rodzajów biomasy służącej do wytwarzania energii.
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Poprawka 294
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Wymagania dotyczące systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów, powinny zostać 
przeanalizowane przez Komisję do 2010 r. 
przy uwzględnieniu konieczności 
gospodarowania zasobami biomasy w 
zrównoważony sposób.

skreślony

Or. sl

Poprawka 295
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Wymagania dotyczące systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów, powinny zostać 
przeanalizowane przez Komisję do 2010 r. 
przy uwzględnieniu konieczności 
gospodarowania zasobami biomasy w 
zrównoważony sposób.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku wszystkich biologicznych źródeł energii należy stosować kryteria 
zrównoważonego rozwoju. Należy opracować wymogi ramowe dotyczące biopaliw, innych 
biopłynów i biomasy.
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Poprawka 296
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Wymagania dotyczące systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów, powinny zostać 
przeanalizowane przez Komisję do 2010 r. 
przy uwzględnieniu konieczności 
gospodarowania zasobami biomasy w 
zrównoważony sposób.

(47) Należy zachęcać do skutecznego i 
zrównoważonego wykorzystania biomasy 
uzyskanej z odpadów leśnictwa i rolnictwa 
oraz niepłynnych odpadów miejskich; 
rośliny energetyczne powinny być 
uprawiane tylko tam, gdzie według analiz 
uprawa roślin energetycznych na ziemi 
rolnej daje się pogodzić z jej 
wykorzystaniem do produkcji żywności.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych jest rzeczą ważną, ale należy również 
ustalić, czy nie wpłynie to w żaden sposób na poziom cen żywności i unikać takiego wpływu.

Poprawka 297
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) Należy zachęcić do korzystnego z 
punktu widzenia ekonomicznego 
zrównoważonego wykorzystania biomasy 
jako źródła energii. Biorąc pod uwagę, że 
wykorzystanie biomasy do celów 
energetycznych może pociągnąć za sobą 
zakłócenia na rynku, deforestację, zużycie 
zasobów wody i wzrost cen żywności, 
konieczne jest opracowanie innych form 
biomasy szeroko dostępnych na poziomie 
lokalnym, wspieranie ich wykorzystania i 



PE407.891v01-00 36/118 AM\728453PL.doc

PL

umożliwienie im wejścia na rynek.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, że zwiększenie wykorzystania biomasy do celów energetycznych nie 
stworzy ryzyka wzrostu cen żywności, masowej deforestacji i niedostatku wody należy 
rozwijać wykorzystanie innych form biomasy powszechnie dostępnych na poziomie lokalnym i 
umożliwić im wejście na rynek.

Poprawka 298
Erna Hennicot-Schoepges

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 299
Umberto Guidoni

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 5%-owy udział biopaliw, 
konieczne jest zapewnienie wprowadzenia 
do obrotu mieszanek oleju napędowego o 
wyższej zawartości biodiesla niż jest to 
przewidziane w normie EN590/2004.
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Or. it

Poprawka 300
Hannes Swoboda

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 7%-owy udział biopaliw, 
konieczne jest zapewnienie wprowadzenia 
do obrotu mieszanek oleju napędowego o 
wyższej zawartości biodiesla niż jest to 
przewidziane w normie EN590/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Cel 10%-owego udziału biopaliw może mieć negatywny wpływ na dziedzinę żywienia i na 
inne istotne obszary, cel 7%-owy jest zatem bardziej realistyczny i opiera się w większym 
stopniu na kryterium zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 301
Mechtild Rothe i Britta Thomsen

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 do 2020 r., 
konieczne jest zapewnienie wprowadzenia 
do obrotu mieszanek oleju napędowego o 
wyższej zawartości biodiesla niż jest to 
przewidziane w normie EN590/2004.

Or. en
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Poprawka 302
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Aby zapewnić opłacalność 
ekonomiczną biopaliw, które prowadzą do 
dywersyfikacji stosowanych surowców, 
znaczenie takich biopaliw powinno zostać 
zwiększone w kontekście krajowych 
zobowiązań dotyczących biopaliw.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie takiej nadzwyczajnej premii w odniesieniu do celów energii odnawialnej 
stworzyłoby lukę, ponieważ całkowita ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 
ograniczałaby się do odpowiednika udzielonej premii. Tak zwana druga generacja może być 
promowana w skuteczniejszy sposób za pomocą wysokich progów ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych, takich jak te sugerowane w niniejszym sprawozdaniu, tj. przynajmniej 60%, 
nie zagrażając celom w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 303
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Aby zapewnić opłacalność 
ekonomiczną biopaliw, które prowadzą do 
dywersyfikacji stosowanych surowców,
znaczenie takich biopaliw powinno zostać 
zwiększone w kontekście krajowych 
zobowiązań dotyczących biopaliw.

(49) Aby zapewnić opłacalność 
ekonomiczną biopaliw, które prowadzą do 
dywersyfikacji stosowanych surowców,
należy wyznaczyć dla tych biopaliw 
zróżnicowane obowiązkowe cele.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem w sprawie dyrektywy biopaliwa uzyskane z odpadów, pozostałości, 
niespożywczego materiału celulozowego oraz materiału lignocelulozowego liczą się 
podwójnie w ramach realizacji celów krajowych. Jednak proponowany system może oznaczać 
znacznie niższą rzeczywistą ilość biopaliw wprowadzanych do obrotu. W celu uniknięcia 
takich efektów ubocznych proponujemy promocję tych szczególnych biopaliw na wzór Stanów 
Zjednoczonych: konkretny procent celu ma być osiągnięty za pomocą biopaliw pochodzących 
z tych surowców.

Poprawka 304
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Aby zapewnić opłacalność 
ekonomiczną biopaliw, które prowadzą do 
dywersyfikacji stosowanych surowców, 
znaczenie takich biopaliw powinno zostać 
zwiększone w kontekście krajowych 
zobowiązań dotyczących biopaliw.

(49) Aby zapewnić opłacalność 
ekonomiczną biopaliw, które prowadzą do 
dywersyfikacji stosowanych surowców, 
znaczenie takich biopaliw powinno zostać 
zwiększone w kontekście krajowych 
zobowiązań dotyczących biopaliw i być 
intensywniej wspierane na płaszczyźnie 
Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Należy lepiej wspierać biopaliwa drugiej generacji, by w nadchodzących latach zwiększyć ich 
wydajność.

Poprawka 305
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Konieczna jest regularna 
sprawozdawczość w celu zapewnienia 

(50) Konieczne jest wprowadzenie 
obowiązkowej, regularnej i 
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stałego ukierunkowania na postępy w 
rozwijaniu energii odnawialnej na 
poziomie krajowym i wspólnotowym.

niebiurokratucznej sprawozdawczość w 
celu zapewnienia ukierunkowania na 
postępy w rozwijaniu energii odnawialnej 
na poziomie krajowym i wspólnotowym.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie sporządzają już liczne sprawozdania, należy więc zapobiec 
przerostowi biurokracji.

Poprawka 306
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50a) Państwa członkowskie stosują na 
szczeblu krajowym różne mechanizmy 
wsparcia energii ze źródeł odnawialnych, 
które różnią się także w zależności od 
sektora energii odnawialnej. W 
perspektywie długoterminowej można by 
rozważyć zharmonizowane 
ogólnowspólnotowe ramy w zakresie 
systemów wsparcia dla każdego z sektorów 
energii odnawialnej. [Do grudnia 2012 r.] 
Komisja powinna ocenić wpływ 
istniejących systemów wsparcia i 
możliwość zaproponowania 
zharmonizowanego europejskiego 
rynkowego systemu wsparcia stosowania 
energii odnawialnej.

Or. en

Uzasadnienie

Osiąganie celów w zakresie energii odnawialnej powinno być w możliwie największym 
stopniu opłacalne, ale powinno również sprzyjać rozwijaniu jak największej liczby 
technologii. Obecnie istnieje 27 różnych krajowych systemów wsparcia i zachodzi ryzyko, że 
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państwa członkowskie będą się nawzajem licytować w celu realizacji swoich celów, 
sprawiając że ich osiąganie będzie droższe niż jest to konieczne. Dla zaufania inwestorów 
ważne jest, by krajowe systemy wsparcia nie uległy nagłej zmianie. Z tego powodu Komisja 
powinna dokonać oceny istniejących systemów wsparcia i możliwości wprowadzenia 
zharmonizowanego europejskiego rynkowego systemu wsparcia.

Poprawka 307
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50a) W celu zapewnienia stabilności 
obowiązujących ram rozwoju energii 
odnawialnej Komisja powinna 
opublikować nie później niż w 2016 r. 
mapę drogową dla energii odnawialnych 
po 2020 r., która może zawierać opcje w 
zakresie harmonizacji krajowych 
systemów wsparcia oraz pełnej integracji 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych i biogazu w szerszym 
kontekście rynków energii elektrycznej i 
gazu w UE. 

Or. en

Uzasadnienie

Sektor przemysłu energii odnawialnej jest nowym sektorem i wymaga obecnie wsparcia, ale w 
odpowiednim momencie będzie musiał zostać włączony do szeroko rozumianego rynku 
energii. Sektor energii odnawialnej będzie potrzebował wiele czasu, aby dostosować się do 
ewentualnych zmian przepisów po 2020 r.
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Poprawka 308
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą 
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie mogą wspierać
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą, w 
ograniczonym okresie, wspierać 
stosowanie biopaliw dających dodatkowe 
korzyści lub inwestycje w takie biopaliwa, 
w oparciu o udokumentowane właściwe 
zdolności w zakresie ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych. Umożliwiłoby to 
rozwijanie bardziej wydajnych łańcuchów 
produkcji biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca definicja zaawansowanych biopaliw jest zbyt wąska i ograniczająca pod 
względem technologii. Dofinansowanie zaawansowanych biopaliw powinno być przyznawane 
na podstawie udokumentowanych korzyści w zakresie emisji gazów cieplarnianych, tj. 
właściwe zdolności w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Byłoby to 
odpowiedzią na potrzebę rozwijania bardziej wydajnych łańcuchów produkcji biopaliw i 
otworzyło drogę generacjom zaawansowanych biopaliw. Każde wsparcie jest z definicji 
czasowe i musi gwarantować, że technologia i inwestycje będą opłacalne po upływie 
określonego czasu.
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Poprawka 309
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą 
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony.
Państwa członkowskie mogą wspierać
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą, w 
ograniczonym okresie, wspierać 
stosowanie biopaliw dających dodatkowe 
korzyści lub inwestycje w takie biopaliwa, 
w oparciu o udokumentowane właściwe 
zdolności w zakresie ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych. Umożliwiłoby to 
rozwijanie bardziej wydajnych łańcuchów 
produkcji biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca definicja zaawansowanych biopaliw jest zbyt wąska i ograniczająca pod 
względem technologii. Dofinansowanie zaawansowanych biopaliw powinno być przyznawane 
na podstawie udokumentowanych korzyści w zakresie emisji gazów cieplarnianych, tj. 
właściwe zdolności w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Byłoby to 
odpowiedzią na potrzebę rozwijania bardziej wydajnych łańcuchów produkcji biopaliw i 
otworzyło drogę generacjom zaawansowanych biopaliw. Każde wsparcie jest z definicji 
czasowe i musi gwarantować, że technologia i inwestycje będą opłacalne po upływie 
określonego czasu.



PE407.891v01-00 44/118 AM\728453PL.doc

PL

Poprawka 310
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą 
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie mogą wspierać 
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą 
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego, alg, a także 
nienawadnianych roślin uprawianych w 
strefach suchych w celu walki z 
pustynnieniem – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie mogą wspierać 
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Algi są potencjalnym przyszłym zrównoważonym surowcem do produkcji biopaliw.

Poprawka 311
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą 
wspierać stosowanie biopaliw dających 

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą 
wspierać stosowanie biopaliw dających 
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dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie mogą wspierać 
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego, alg, a także 
nienawadnianych roślin uprawianych w 
strefach suchych w celu walki z 
pustynnieniem – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie mogą wspierać 
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Ścieżki produkcji biodiesla z alg lub roślin uprawianych na terenach suchych będą niezwykle 
interesujące pod względem emisji CO2.

Poprawka 312
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie powinny
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
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dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie mogą wspierać 
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

dodatkowe korzyści, z drugiej strony.
Państwa członkowskie powinny wspierać 
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

Or. de

Uzasadnienie

Należy lepiej wspierać biopaliwa drugiej generacji, by w nadchodzących latach zwiększyć ich 
wydajność.

Poprawka 313
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie mogą wspierać 
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie powinny
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie powinny wspierać 
inwestycje na rzecz badań i rozwoju tych i 
innych technologii energii odnawialnych, 
które potrzebują czasu, aby stać się 
konkurencyjne.

Or. en
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Poprawka 314
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie mogą wspierać 
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie powinny
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie powinny wspierać 
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne.

Or. en

Poprawka 315
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Ponieważ głównym celem środków 
przewidzianych w art. 15–17 niniejszej 
dyrektywy jest zapewnienie właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
przez zharmonizowanie warunków 
zrównoważonego rozwoju, które biopaliwa 
i inne biopłyny muszą spełniać do 
określonych celów, i ułatwienie dzięki 
temu handlu biopaliwami i innymi 
biopłynami, które spełniają te warunki, 

(53) Ponieważ głównym celem wszystkich 
środków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie jest ochrona środowiska, są one 
oparte na art. 175 ust. 1 Traktatu.
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między państwami członkowskimi, środki 
te są oparte na art. 95 Traktatu. Ponieważ 
głównym celem wszystkich innych
środków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie jest ochrona środowiska, są one 
oparte na art. 175 ust. 1 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 175 ust. 1 to jedyna właściwa podstawa prawna. Podwójna podstawa prawna jest 
zarezerwowana dla skrajnych przypadków, w sytuacji gdy istnieje kilka jednakowo ważnych 
celów; jednak tutaj głównym celem jest ochrona środowiska – aktualnie obowiązująca 
dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i biopaliw także została przyjęta na 
mocy art. 175 ust. 1. Poza tym głównym celem przepisów dotyczących biopaliw nie jest 
ułatwianie handlu – ponieważ przewidziane standardy są dalekie od harmonizacji – ale 
zdefiniowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 316
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W szczególności Komisji powinny 
zostać przyznane uprawnienia do przyjęcia 
zasad metodologicznych i wartości 
niezbędnych do dokonania oceny, czy w 
odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów zostały spełnione kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska oraz 
do dostosowania zawartości energii w 
paliwach transportowych do postępu 
naukowo-technicznego. Ponieważ środki te 
mają zakres ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez dostosowanie zasad 
metodologicznych i wartości, środki te 
muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 

(55) W szczególności Komisji powinny 
zostać przyznane uprawnienia do przyjęcia 
zasad metodologicznych i wartości 
niezbędnych do dokonania oceny, czy w 
odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów zostały spełnione kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska oraz 
do dostosowania zawartości energii w 
paliwach transportowych do postępu 
naukowo-technicznego. Ponieważ środki te 
mają zakres ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez dostosowanie zasad 
metodologicznych i wartości, środki te 
muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
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1999/468/WE. 1999/468/WE. Komisja, przy określaniu 
wartości standardowych stosowanych do 
obliczeń emisji gazów cieplarnianych w 
trakcie całego cyklu życia biopaliw i 
innych biopłynów, powinna jednak 
uwzględnić wartości i dane 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC), w szczególności w 
odniesieniu do emisji N2O. Powinna się 
również upewnić czy używa aktualnych 
wartości w odniesieniu do procesów 
przemysłowych uczestniczących w cyklu 
życia biopaliw i biopłynów.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych potrzebne są towarzyszące mu 
mocne kryteria trwałości, ale że nie może to nastąpić bez metody obliczeń zatwierdzonej przez 
wszystkich. IPCC jest światową organizacją odniesienia w tej dziedzinie, gromadzącą 
najlepszych specjalistów. Dziwne by zatem było nie uwzględnianie danych IPCC, które 
zresztą zostały już uwzględnione przez Niemcy, Holandię, Wielką Brytanię i Francję.

Poprawka 317
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W szczególności Komisji powinny 
zostać przyznane uprawnienia do przyjęcia 
zasad metodologicznych i wartości 
niezbędnych do dokonania oceny, czy w 
odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów zostały spełnione kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska oraz 
do dostosowania zawartości energii w 
paliwach transportowych do postępu 
naukowo-technicznego. Ponieważ środki te 
mają zakres ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez dostosowanie zasad 

(55) W szczególności Komisji powinny 
zostać przyznane uprawnienia do przyjęcia 
zasad metodologicznych i wartości 
niezbędnych do dokonania oceny, czy w 
odniesieniu do biomasy przeznaczonej do 
produkcji energii zostały spełnione 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska i rozwoju społecznego oraz do 
dostosowania zawartości energii w 
paliwach transportowych do postępu 
naukowo-technicznego. Ponieważ środki te 
mają zakres ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
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metodologicznych i wartości, środki te 
muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

dyrektywy poprzez dostosowanie zasad 
metodologicznych i wartości, środki te 
muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także przelicznik gazów cieplarnianych oraz 
typowe i standardowe wartości określone w załączniku VII dla wszystkich rodzajów biomasy 
przeznaczonej do produkcji energii muszą być oceniane przez Komisję zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą.

Poprawka 318
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W szczególności Komisji powinny 
zostać przyznane uprawnienia do przyjęcia 
zasad metodologicznych i wartości 
niezbędnych do dokonania oceny, czy w 
odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów zostały spełnione kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska oraz 
do dostosowania zawartości energii w 
paliwach transportowych do postępu 
naukowo-technicznego. Ponieważ środki te 
mają zakres ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez dostosowanie zasad 
metodologicznych i wartości, środki te 
muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(55) W szczególności Komisji powinny 
zostać przyznane uprawnienia do przyjęcia 
zasad metodologicznych i wartości 
niezbędnych do dokonania oceny, czy w 
odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów zostały spełnione kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska i 
rozwoju społecznego oraz do dostosowania 
zawartości energii w paliwach 
transportowych do postępu naukowo-
technicznego. Ponieważ środki te mają 
zakres ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez dostosowanie zasad 
metodologicznych i wartości, środki te 
muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. en
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Poprawka 319
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 10%-owego
udziału biopaliw w użyciu benzyny i oleju 
napędowego w transporcie w każdym 
państwie członkowskim do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięte przez państwa członkowskie i w 
związku z tym mogą, z uwagi na rozmiar i 
efekty działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 7%-owego
udziału biopaliw w użyciu benzyny i oleju 
napędowego w transporcie w każdym 
państwie członkowskim do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięte przez państwa członkowskie i w 
związku z tym mogą, z uwagi na rozmiar i 
efekty działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

Or. en

Uzasadnienie

10%-owy udział biopaliw mógłby mieć negatywny wpływ na żywienie i inne podstawowe 
dziedziny; 7%-owy udział jest zatem bardziej realistyczny i w większym stopniu odnosi się do 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.
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Poprawka 320
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 10%-owego
udziału biopaliw w użyciu benzyny i oleju 
napędowego w transporcie w każdym 
państwie członkowskim do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięte przez państwa członkowskie i w 
związku z tym mogą, z uwagi na rozmiar i 
efekty działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 8%-owego
udziału energii odnawialnych w 
transporcie w każdym państwie 
członkowskim do 2020 r. nie mogą zostać 
w stopniu wystarczającym osiągnięte przez 
państwa członkowskie i w związku z tym 
mogą, z uwagi na rozmiar i efekty 
działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

Or. en

Poprawka 321
Mechtild Rothe i Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 10%-owego 
udziału biopaliw w użyciu benzyny i oleju 
napędowego w transporcie w każdym 
państwie członkowskim do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego wiążącego udziału 
energii odnawialnych w całkowitym
końcowym zużyciu energii we Wspólnocie 
oraz 10%-owego wiążącego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportu w każdym państwie 
członkowskim do 2020 r. nie mogą zostać 



AM\728453PL.doc 53/118 PE407.891v01-00

PL

osiągnięte przez państwa członkowskie i w 
związku z tym mogą, z uwagi na rozmiar i 
efekty działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

w stopniu wystarczającym osiągnięte przez 
państwa członkowskie i w związku z tym 
mogą, z uwagi na rozmiar i efekty 
działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

Or. en

Uzasadnienie

Rada Europejska z marca 2007 r. uzgodniła wyznaczenie wiążącego celu, jakim jest 20%-owy 
udział energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Dodatkowo niniejsza dyrektywa wyznacza 
cel, jakim jest 10%-owy udział energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu do 
2020 r. Ten punkt preambuły musi zatem zostać odpowiednio zmieniony w celu zachowania 
spójności.

Poprawka 322
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 10%-owego 
udziału biopaliw w użyciu benzyny i oleju 
napędowego w transporcie w każdym 
państwie członkowskim do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięte przez państwa członkowskie i w 
związku z tym mogą, z uwagi na rozmiar i 
efekty działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 10%-owego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w  
w sektorze transportu w każdym państwie 
członkowskim do 2020 r. nie mogą zostać 
w stopniu wystarczającym osiągnięte przez 
państwa członkowskie i w związku z tym 
mogą, z uwagi na rozmiar i efekty 
działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
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Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

Or. sl

Poprawka 323
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57a) Przy jednostronnym wprowadzania 
działań w dziedzinie ochrony środowiska, 
na przykład ramowej dyrektywy wodnej, 
może dojść do zagrożenia realizacji 
nadrzędnych celów środowiskowych i 
energetycznych, w tym celu ochrony 
klimatu Dlatego należy wziąć pod uwagę 
przy tworzeniu prawa,  w szczególności w 
zakresie środowiska naturalnego, jego 
ewentualny wpływ na wykorzystanie 
energii odnawialnych i w miarę 
możliwości unikać sprzeczności celów.

Or. de

Uzasadnienie

W imię spójnej strategii ogólnej w zakresie polityki środowiskowej i energetycznej należy przy 
realizacji unijnej polityki środowiskowej i energetycznej mieć na uwadze ich wzajemne 
oddziaływanie i usunąć sprzeczności.
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Poprawka 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych i ich włączania 
w wewnętrzny rynek energii UE w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, 
ochrony środowiska naturalnego, 
konkurencyjności oraz wiodącej roli UE 
w branży. Określa ona obowiązkowe cele
na szczeblu krajowym i wspólnotowym w 
odniesieniu do całkowitego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii 
w celu zapewnienia, że w 2020 r. 
przynajmniej 20% ostatecznego zużycia
energii w UE będzie zapewniane z
odnawialnych źródeł energii i 
przynajmniej 10% ostatecznego zużycia 
benzyny i oleju napędowego w transporcie
będzie pochodziło z odnawialnych źródeł 
energii. Ustanawia ona zasady związane
z ochroną krajowych systemów wsparcia 
oraz szczegółowymi krajowymi planami 
działania w zakresie energii 
odnawialnych, a także tworzy elastyczne 
mechanizmy między państwami 
członkowskimi w zakresie osiągania 
celów, procedur administracyjnych i 
przyłączeń infrastruktury w związku z 
energią pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska
i rozwoju społecznego dla energii 
wytworzonej z biomasy.

Or. es
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Poprawka 325
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych wzmacniające istniejące w 
państwach członkowskich krajowe 
systemy wspierające oraz jednoczesne ich 
włączenie do europejskiej polityki 
energetycznej, zwiększenie niezależności 
od krajów trzecich i zwiększenie 
bezpieczeństwa zaopatrzenia przy wzroście 
konkurencyjność  i roli wiodącej Unii 
Europejskiej w przemyśle. Określa ona 
obowiązkowe cele wspólnotowe i krajowe
w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych dla 
Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich. Określa ona 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Or. de

Uzasadnienie

Dla przyszłości Unii Europejskiej wielkie znaczenie ma w szczególności zwiększenie 
niezależności od dostaw energii z krajów trzecich, co zwiększy również bezpieczeństwo 
zaopatrzenia w energię i jednocześnie zwiększy wewnątrzeuropejską konkurencję 
energetyczną.
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Poprawka 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych wzmacniające istniejące w 
państwach członkowskich krajowe 
systemy wspierające oraz jednoczesne ich 
włączenie do europejskiej polityki
energetycznej, zwiększenie niezależności 
od krajów trzecich i zwiększenie 
bezpieczeństwa zaopatrzenia przy wzroście 
konkurencyjność  i roli wiodącej Unii 
Europejskiej w przemyśle. Określa ona 
obowiązkowe cele wspólnotowe i krajowe
w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych dla 
Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich.  Określa ona 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Or. de

Uzasadnienie

Dla przyszłości Unii Europejskiej wielkie znaczenie ma w szczególności zwiększenie 
niezależności od dostaw energii z krajów trzecich, co zwiększy również bezpieczeństwo 
zaopatrzenia w energię i jednocześnie zwiększy wewnątrzeuropejską konkurencję 
energetyczną.
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Poprawka 327
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz ich włączenie do 
wewnętrznego rynku energii. Celem 
niniejszej dyrektywy jest zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii w 
produkcji energii elektrycznej, 
ogrzewaniu i chłodzeniu oraz transporcie 
w celu zrealizowania celu Wspólnoty w 
zakresie energii odnawialnej 
(przynajmniej 20% do 2020 r.), 
zwiększając tym samym bezpieczeństwo 
dostaw energii, zmniejszając emisje gazów 
cieplarnianych, wspierając rozwój 
technologiczny, a także tworząc 
możliwości zatrudnienia i możliwości 
rozwoju regionalnego, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich. Określa ona 
obowiązkowe cele w odniesieniu do 
całkowitego i okresowego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii i 
w odniesieniu do udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie. Ustanawia 
ona zasady związane z gwarancjami 
pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ująć główne cele niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 328
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona orientacyjne
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest pilne zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 
energii, ale należy uniknąć pospiesznego określania obowiązkowych celów, których nie będzie 
można osiągnąć w obrębie danych ram czasowych.

Poprawka 329
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
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ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

ze źródeł odnawialnych w transporcie, a 
także poprawy wydajności energetycznej w 
transporcie. Ustanawia ona zasady 
związane z gwarancjami pochodzenia, 
procedurami administracyjnymi i 
przyłączeniami do sieci energetycznej w 
związku z energią pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska dla 
biopaliw i innych biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że cel w zakresie energii odnawialnej jest celem procentowym, zasadnicze 
jest rozważenie go wraz ze środkami mającymi na celu zmniejszenie całkowitego 
zapotrzebowania na energię.

Poprawka 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla energii ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności energii z 
biomasy.

Or. en
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Uzasadnienie

Zakres kryteriów zrównoważonego rozwoju powinien zostać poszerzony poza biopaliwa, które 
są małą częścią energii odnawialnej, w celu włączenia do nich zrównoważonych kategorii 
energii odnawialnej, a także wykorzystania biomasy do produkcji energii.

Poprawka 331
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów. Opiera się na definicjach 
ustanowionych w dyrektywie 2003/30/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zachować ciągłość definicji wprowadzanych w kolejnych dyrektywach.
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Poprawka 332
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych”
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

(a) „energia ze źródeł odnawialnych”
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię termalną 
środowiska, energię aerotermalną, energię 
fal, prądów i pływów morskich, 
hydroenergię (energia termalna i energia 
wodna), energię pozyskiwaną ze szlamu z 
oczyszczalni ścieków, energię pozyskiwaną 
z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk 
śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz); 

Or. de

Uzasadnienie

W ramach procedury w komisji powinno być możliwe uzupełnienie i  dostosowanie definicji 
odnawialnych źródeł energii do postępu technicznego. Obecnie brak jest szlamu z 
oczyszczalni ścieków, frakcji mieszanych itd. Wodę można i należy wokorzystywąć nie tylko 
jako źródłoenergii wodnej, lecz rownież jako nośnik energii cieplnej (środek dla pomp 
ciepła). 

Poprawka 333
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne źródła energii: energię 
wiatru, energię promieniowania 
słonecznego, energię powietrza, energię 
wody, energię gleby, energię geotermalną, 
energię fal, prądów i pływów morskich, 
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pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

hydroenergię, energię pozyskiwaną z 
biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk 
śmieci i oczyszczalni ścieków, szlamu z 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł
biologicznych (biogaz);

Or. de

Uzasadnienie

"Powietrze", "woda", "gleba" i "szlam z oczyszczalni ścieków" są również źródłami, które 
można wykorzystać do pozyskania energoo odnawialnych, w  szczególności mając na uwadze 
przyszłe innowacje w zaklresie pozyskiwania energii w sektorze odnawialnym.

Poprawka 334
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię
aerotermalną, energię geotermalną, 
energię hydrotermalną, energię fal, 
prądów i pływów morskich, hydroenergię, 
energię pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

Or. en

Uzasadnienie

Definicja we wniosku obejmuje źródła energii, które mogą być wykorzystane do produkcji 
energii elektrycznej. Ponieważ dyrektywa dotyczy również ogrzewania i chłodzenia z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, należy również uwzględnić źródła, które mogą 
służyć chłodzeniu lub ogrzewaniu. Do celów ogrzewania i chłodzenia można wykorzystać 
energię ze źródeł podziemnych, ale również z powietrza i wody. Tak więc oprócz energii 
geotermalnej do celów dyrektywy należy również uwzględnić energię aerotermalną (= 
energia termiczna z powietrza) i energię hydrotermalną (= energia termiczna z wody).
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Poprawka 335
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, energię osmotyczną,
hydroenergię, energię pozyskiwaną z 
biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk 
śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

Or. en

Uzasadnienie

Energia osmotyczna to nowa technologia, która obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej z 
różnicy ciśnień uzyskanej w wyniku osmozy między wodą słoną a słodką. Potencjał dla energii 
osmotycznej istnieje w szczególności w ujściach rzek do morza. 

Poprawka 336
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię z 
powietrza atmosferycznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, energię osmotyczną,
hydroenergię, energię pozyskiwaną z 
biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk 
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biologicznych (biogaz); śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

Or. en

Uzasadnienie

Powietrze atmosferyczne wykorzystywane przez pompy cieplne powinno zostać wyraźnie 
uznane za odnawialne źródło energii przez niniejszą dyrektywę. Dzięki temu definicja byłaby 
zgodna z propozycją zaliczenia energii z powietrza atmosferycznego lub geotermalnej 
wykorzystywanej przez pompy cieplne do celu energii odnawialnej poszczególnych państw 
członkowskich. Energia osmotyczna może wykorzystać różnicę stężenia soli między wodą 
morską a wodą słodką i również powinna zostać wyraźnie uznana za energię odnawialną.

Poprawka 337
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię z 
powietrza atmosferycznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, energię osmotyczną, 
hydroenergię, energię pozyskiwaną 
z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk 
śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

Or. en

Uzasadnienie

Powietrze atmosferyczne wykorzystywane przez pompy ciepła powinno zostać wyraźnie 
uznane w dyrektywie za odnawialne źródło energii. Dzięki temu definicja energii ze źródeł 
odnawialnych będzie zgodna z propozycją uwzględniania powietrza atmosferycznego i energii 
geotermalnej wykorzystywanej przez pompy ciepła w ramach celu danego państwa 
członkowskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii. Energia osmotyczna przedstawia 
potencjał związany z wykorzystaniem różnicy w ciśnieniu między wodą słoną i słodką i 
również powinna zostać wyraźnie uznana za odnawialne źródło energii.
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Poprawka 338
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, powietrze 
atmosferyczne, energię geotermalną, 
energię fal, prądów i pływów morskich,
energię osmotyczną, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględnić powietrze atmosferyczne jako źródło energii odnawialnej ze względu na 
jego wykorzystanie w pompach ciepła.

Poprawka 339
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, śniegu, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
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biologicznych (biogaz); biologicznych (biogaz); do celów 
niniejszej dyrektywy, za odnawialne źródło 
energii uważa się również ciepło 
odpadowe odzyskane w procesach 
wymienionych w załączniku X, 
spełniające kryteria skuteczności 
wymienione w załączniku Y;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych skutecznym sposobem 
uniknięcia czynników, które przyniosłyby odwrotny skutek i zachęcały do używania 
pierwotnych źródeł energii zamiast źródeł odnawialnych, jest zdefiniowanie do celów 
dyrektywy ciepła odpadowego jako odnawialnego źródła energii, pod warunkiem że spełnione 
są ustalone wcześniej kryteria dotyczące skuteczności procesów podstawowych. Śnieg 
wykorzystywany jest w niektórych elektrowniach w celu chłodzenia i w związku z tym 
powinien być włączony do definicji odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 340
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz), ciepło odpadowe 
pochodzące z kogeneracji i naturalne 
chłodzenie; Komisja działająca zgodnie z 
procedurą regulacyjna połączoną z 
kontrolą określoną w art. 21 ust. 3 może 
dostosować niniejszą definicję do postępu 
technicznego;
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Or. en

Uzasadnienie

„Ciepło odpadowe” jest nadwyżką ciepła, która pochodzi z procesu produkcji energii 
elektrycznej lub z innego procesu przemysłowego i powinno być uznawane za odnawialne 
źródło energii. „Naturalne chłodzenie” odnosi się do chłodzenia wodą z głębi mórz, jezior i 
rzek.

Aby uwzględnić przyszły rozwój nowych źródeł i technologii Komisja powinna być 
uprawniona do zmienienia tej definicji w procedurze komitologii.

Poprawka 341
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja działająca zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
określoną w art. 21 ust. 3 może 
dostosować niniejszą definicję do postępu 
technicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja energii odnawialnej - oparta na dyrektywie 2001/77 dotyczącej energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych - nie obejmuje kilku źródeł i technologii, jak np. osadów 
ściekowych. Aby uwzględnić przyszły rozwój nowych technologii Komisja powinna być 
uprawniona do zmienienia tej definicji w procedurze komitologii.
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Poprawka 342
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Definicja ta musi odpowiadać postępowi 
technicznemu i może zostać przez Komisję 
dostosowana zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 3;

Or. de

Uzasadnienie

Aby umożliwić uwzględnienie przyszłych technologii, Komisja powinna mieć możliwość 
dostosowania definicji na drodze komitologii.

Poprawka 343
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) „energia aerotermalna” oznacza 
energię składowaną w postaci ciepła w 
powietrzu;

Or. en

Uzasadnienie

W prawie UE brak jest zharmonizowanej definicji energii aerotermalnej, geotermalnej i 
hydrotermalnej. Dlatego też przedmiotowa dyrektywa powinna zawierać te definicje.

„Energia aerotermalna” odnosi się do energii termicznej obecnej w powietrzu (atmosferze 
ziemskiej).
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Poprawka 344
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) „energia geotermalna” oznacza 
energię składowaną w postaci ciepła pod 
powierzchnią ziemi;

Or. en

Uzasadnienie

W prawie UE brak jest zharmonizowanej definicji energii aerotermalnej, geotermalnej i 
hydrotermalnej. Dlatego też przedmiotowa dyrektywa powinna zawierać te definicje.

„Energia geotermalna” odnosi się do energii termicznej obecnej pod powierzchnią ziemi.

Poprawka 345
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ac) „energia hydrotermalna” oznacza 
energię składowaną w postaci ciepła w 
wodach powierzchniowych;

Or. en

Uzasadnienie

W prawie UE brak jest zharmonizowanej definicji energii aerotermalnej, geotermalnej i 
hydrotermalnej. Dlatego też przedmiotowa dyrektywa powinna zawierać te definicje.

„Energia hydrotermalna” odnosi się do energii termicznej obecnej w wodach 
powierzchniowych (takich jak rzeki, jeziora lub morza).
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Poprawka 346
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza materiał 
biologiczny, który nie uległ zupełnemu 
rozłożeniu lub skamienieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Biomasa została zdefiniowana w sposób restrykcyjny, poprzez wymienienie produktów 
sektorowych, których odpady są uznawane za biomasę. Dzięki szerszej i bardziej ogólnej 
definicji uwzględnione zostałyby różne typy biomasy.

Poprawka 347
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza materiał 
biologiczny, który nie uległ zupełnemu 
rozłożeniu lub skamienieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „biomasy” jest zbyt wąska, ponieważ wyklucza niektóre/nowe źródła odnawialne 
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(jak np. algi). Szersza definicja umożliwiłaby uwzględnienie różnych typów biomasy. W 
ekologii biomasę definiuje się jako materię organiczną.

Poprawka 348
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
ulegającą biodegradacji część odpadów 
przemysłowych i miejskich, a także osady 
ściekowe;

Or. en

Poprawka 349
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
torf, a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

Or. en

Uzasadnienie

Torf jest ulegającą biodegradacji częścią niecałkowicie rozłożonych szczątków roślinnych i 
ważnym odnawialnym źródłem energii w wielu państwach europejskich, takich jak Irlandia, 
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Finlandia, Estonia, Wielka Brytania (Szkocja), Polska, północne Niemcy, Holandia, Szwecja i
Dania.

Poprawka 350
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich oraz 
z akwakultury;

Or. en

Uzasadnienie

Algi są źródłem energii, którego znaczenie rośnie, dlatego należy włączyć do niniejszego 
artykułu pojęcie „akwakultury”. 

Poprawka 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi),
akwakultury, leśnictwa i związanych 
działów przemysłu, a także ulegającą 
biodegradacji część odpadów 
przemysłowych i miejskich;
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Or. es

Uzasadnienie

Definicja biomasy zawarta we wniosku Komisji nie obejmuje produktów akwakultury, wśród 
których znajdują się algi, którym przypisuje się znaczący potencjał w zakresie produkcji 
biodiesla drugiej generacji.

Poprawka 352
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich i 
frakcji możliwych do przetworzenia na gaz 
poprzez obróbkę w wysokiej temperaturze; 

Or. it

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jedynie uzupełnia definicję biomasy podaną w tekście.

Poprawka 353
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
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substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich, 
pochodzenia niekopalnego;

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia wszelkich niejasności związanych z zakresem niniejszej dyrektywy, definicji 
biomasy należy nadać większą jasność, w szczególności poprzez wyłączenie produktów 
ubocznych procesu rafinacji minerałów.

Poprawka 354
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich, 
pochodzenia niekopalnego;

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia wszelkich niejasności związanych z zakresem niniejszej dyrektywy, definicji 
biomasy należy nadać większą jasność, w szczególności poprzez wyłączenie produktów 
ubocznych procesu rafinacji minerałów.
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Poprawka 355
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „ostateczne zużycie energii” oznacza 
towary energetyczne dostarczane do celów 
energetycznych przemysłowi 
wytwórczemu, sektorowi transportowemu, 
gospodarstwom domowym, sektorowi 
usługowemu, rolnictwu, leśnictwu i 
rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii 
elektrycznej i ciepła przez przemysł 
energetyczny na produkcję energii 
elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze 
stratami energii elektrycznej i ciepła 
podczas dystrybucji;

(c) „ostateczne zużycie energii” oznacza 
towary energetyczne dostarczane 
konsumentowi końcowemu do celów 
energetycznych, łącznie ze zużyciem 
energii elektrycznej i ciepła przez przemysł 
energetyczny na produkcję energii 
elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze 
stratami energii elektrycznej i ciepła 
podczas dystrybucji;

Or. en

Uzasadnienie

Konsument końcowy jest kategorią obejmującą wszystkie te elementy.

Poprawka 356
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „ostateczne zużycie energii” oznacza 
towary energetyczne dostarczane do celów 
energetycznych przemysłowi 
wytwórczemu, sektorowi transportowemu, 
gospodarstwom domowym, sektorowi 
usługowemu, rolnictwu, leśnictwu i 
rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii 
elektrycznej i ciepła przez przemysł 
energetyczny na produkcję energii 
elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze 
stratami energii elektrycznej i ciepła 

(c) „ostateczne zużycie energii” oznacza 
towary energetyczne dostarczane do celów 
energetycznych przemysłowi 
wytwórczemu, sektorowi transportowemu, 
gospodarstwom domowym, sektorowi 
usługowemu, rolnictwu, leśnictwu i 
rybołówstwu;
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podczas dystrybucji;

Or. de

Uzasadnienie

Kalkulacja  ostatecznego zużycia energii powinna odbywać się na podstawie 
międzynarodowych terminów fachowych i statystyk prz  jednoczesnej ich harmozizacji. 

Poprawka 357
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów.

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej, pochodzącej w nie mniej niż 
50% z energii cieplnej wytwarzanej przez 
przemysł, sprzężonej produkcja energii 
elektrycznej i cieplnej lub energii 
odnawialnych, w postaci pary, gorącej 
wody lub schłodzonych płynów, z 
centralnego źródła produkcji przez sieć do 
jednego lub więcej konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Zużycie energii ma miejsce nie tylko w budynkach, lecz również w urządzeniach 
przemysłowych, które nie koniecznie można określić mianem "budynku". Aby uniknąć 
niefachowego rozróżnienia, należy wprowadzić neutralne pojęcie "konsumenta".
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Poprawka 358
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów.

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków lub jednego odbiorcy 
przemysłowego w celu wykorzystania jej 
do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów.

Or. de

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że definicja ta obejmuje wykorzystanie ogrzewania i chłodzenia przez 
odbiorców przemysłowych.

Poprawka 359
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów.

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń, 
procesów lub przygotowania ciepłej wody 
wodociągowej;

Or. en
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Uzasadnienie

Ogrzewanie lokalne jest stosowane nie tylko w ogrzewaniu lub chłodzeniu pomieszczeń lub 
procesów, ale także przygotowaniu wody wodociągowej. Poprzez spełnienie zapotrzebowania 
w tej dziedzinie ogrzewanie lokalne przyczynia się do zastąpienia paliw kopalnych.

Poprawka 360
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów.

„system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń, 
procesów lub podgrzewania ciepłej wody;

Or. en

Uzasadnienie

Ogrzewanie lokalne jest szeroko stosowane w podgrzewaniu ciepłej wody. Należy to 
zaznaczyć w dyrektywie.

Poprawka 361
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
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ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów.

ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń, 
procesów lub podgrzewania wody;

Or. en

Uzasadnienie

Ogrzewanie lokalne jest stosowane nie tylko w ogrzewaniu lub chłodzeniu pomieszczeń lub 
procesów, ale także podgrzewaniu wody w budynkach.

Poprawka 362
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów.

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń, 
procesów lub podgrzewania wody;

Or. en

Uzasadnienie

Ogrzewanie lokalne jest wykorzystywane nie tylko do ogrzewaniu lub chłodzeniu pomieszczeń 
lub procesów, ale także do podgrzewania wody w budynkach.

Poprawka 363
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ad) ‘Ground heat’ means solar energy 
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stored in the upper parts of the earth’s 
crust and recovered from rock, water and 
soft soil types. 

Or. sv

Uzasadnienie

Different techniques are used for recovering heat energy from the ground and from bedrock. 
Since several Member States apply different environmental impact assessment and 
authorisation procedures depending on whether the heat recovered is ground heat (stored 
solar energy) or geothermal energy of geological origin, a distinction should be drawn in the 
definitions.

Poprawka 364
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) ‘Geothermal heat’ means energy 
originating in a geological process and 
stored in the form of heat beneath the 
solid surface of the earth.

Or. sv

Uzasadnienie

Different techniques are used for recovering heat energy from the ground and from bedrock. 
Since several Member States apply different environmental impact assessment and 
authorisation procedures depending on whether the heat recovered is ground heat (stored 
solar energy) or geothermal energy of geological origin, a distinction should be drawn in the 
definitions.
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Poprawka 365
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „biopaliwa” oznaczają płynne lub 
gazowe paliwa dla transportu, 
produkowane z biomasy;

(f) „biopaliwa” oznaczają płynne lub 
gazowe paliwa dla transportu, 
produkowane z biomasy zgodnie z 
załącznikiem VII;

Or. de

Uzasadnienie

Należy przejąć definicje zgodnie z art. 2 dyrektywy 2003/30, aby zagwarantować ciągłość i 
jasność prawną. Definicja bioetanolu powinna zostać dostosowana do obowiązującej 
nomenklatury.

Poprawka 366
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „biopaliwa” oznaczają płynne lub 
gazowe paliwa dla transportu, 
produkowane z biomasy;

(f) „biopaliwa” oznaczają płynne lub 
gazowe paliwa dla transportu, 
produkowane z biomasy;1

____________
1 Podkategorie biopaliw są określone 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. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2003/30/WE podaje szczegółowe definicje dotyczące biopaliw i powinna zatem 
zostać przywołana w przypisie. 
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Poprawka 367
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „biopaliwo celulozowe”: biopaliwo 
uzyskane z jakiejkolwiek celulozy, 
hemicelulozy lub ligniny, pochodzących z 
odnawialnej biomasy;

Or. en

Poprawka 368
Henrik Lax

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f a (new)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „tereny podmokłe” oznaczają tereny, 
które są stale pokryte lub nasycone wodą;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować tereny podmokłe, ponieważ są one objęte kryteriami zrównoważonego 
rozwoju środowiska, określonymi w art. 15. Jednakże istnieją również gleby, które nie są 
sklasyfikowane jako tereny podmokłe, ale które mogą być pokryte wodą przez znaczną część 
roku, zwłaszcza w przypadku wilgotnych warunków. W związku z tym jedynie stałe pokrycie 
wodą może zostać przyjęte jako kryterium definiujące tereny podmokłe.
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Poprawka 369
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fib) ‘idle, degraded, or marginal land’ 
means land that is not, and has not been, 
forest or wetland since 1990, that is not of 
High Conservation Value or in direct 
proximity of such land, or inside valuable 
nature or government protected areas, 
and that has not been used for 
agricultural purposes for at least 10 
years; however, this period may be shorter 
or longer depending on whether the land 
is in Northern or Southern Europe and in 
the light of factors such as altitude, 
climate zone or traditional flora and 
fauna.

Or. sv

Uzasadnienie

What is regarded as idle, degraded or marginal land differs from one Member State to 
another, as does the reason for which particular types of land are assigned to this category. 
The restrictions imposed in the report are not viable in countries with a natural forest growth 
cycle of some 100-120 years. Consequently the northern parts of Scandinavia (which make up 
around 50% of these countries) cannot be counted as 'degraded land'.  In some parts of 
Europe, the land is allowed to recover for long periods in order to preserve traditional flora 
and fauna.

Poprawka 370
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „gwarancja pochodzenia” oznacza 
elektroniczny dokument poświadczający, 
że dana ilość energii została 

(g) „gwarancja pochodzenia” oznacza 
elektroniczny dokument poświadczający, 
że dana ilość energii została 
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wyprodukowana ze źródeł odnawialnych; wyprodukowana ze źródeł odnawialnych, 
który - zgodnie z niniejszą dyrektywą -
może być przekazywany;

Or. de

Uzasadnienie

Możliwość przekazywania gwarancji pochodzenia powinna być powszechna, aby umożliwić 
osiągnięcie celu UE, którym jest możliwie najmniejsze obciążenie obywateli kosztami. Art. 9 
przewiduje rozwiązania, na wypadek gdyby handel gwarancjami pochodzenia miał zakłócić 
bezpieczeństwo zaopatrzenia jednego z państw członkowskich.

Poprawka 371
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „gwarancja pochodzenia” oznacza 
elektroniczny dokument poświadczający, 
że dana ilość energii została 
wyprodukowana ze źródeł odnawialnych;

(g) „gwarancja pochodzenia” oznacza 
elektroniczny dokument poświadczający, 
że dana ilość energii została 
wyprodukowana ze zrównoważonych 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 372
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „certyfikat rozliczeniowy celu” (TAC) 
to specjalnie oznakowany dokument 
elektroniczny stanowiący dowód 
wytworzenia określonej ilości energii ze 
źródeł odnawialnych, którą można 
zaliczyć na poczet obowiązkowych celów w 
państwie członkowskim, które ten 
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dokument wydało, lub w innych 
państwach członkowskich;

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczeniowe służą jedynie zaliczeniu do celu i nie można ich porównywać z 
gwarancją pochodzenia.

Poprawka 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „system wsparcia” oznacza system 
wywodzący się z interwencji państwa 
członkowskiego na rynku, który 
przyczynia się do znalezienia rynku zbytu 
dla energii ze źródeł odnawialnych dzięki 
zmniejszeniu kosztów produkcji tej
energii, zwiększeniu ceny, za którą można 
ją sprzedać, lub zwiększeniu – poprzez 
nałożenie obowiązku stosowania energii
odnawialnej lub w inny sposób – jej 
nabywanej ilości;

(h) „system wsparcia” oznacza system 
wywodzący się z interwencji państwa 
członkowskiego, dzięki której powstają i 
są wzmacniane bodźce dla rozwoju i 
większego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych. Krajowe systemy wsparcia 
obejmują w szczególności zobowiązania 
w zakresie energii odnawialnej, pomoc 
inwestycyjną, zwolnienia podatkowe lub 
ulgi podatkowe, zwrot podatku lub 
systemy bezpośredniego wsparcia 
cenowego, w szczególności systemy 
gwarantowanych cen zakupu i wypłat 
premii;

Or. es

Uzasadnienie

Systemy wsparcia dla energii odnawialnych stanowią decydujące instrumenty, dzięki którym 
ich źródła zajmują dziś takie a nie inne miejsce w UE, a także dla ich przyszłego rozwoju i 
jako takie muszą być odpowiednio zdefiniowane i uwzględnione w dyrektywie.
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Poprawka 374
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „system wsparcia” oznacza system 
wywodzący się z interwencji państwa 
członkowskiego na rynku, który przyczynia 
się do znalezienia rynku zbytu dla energii 
ze źródeł odnawialnych dzięki 
zmniejszeniu kosztów produkcji tej energii, 
zwiększeniu ceny, za którą można ją 
sprzedać, lub zwiększeniu – poprzez 
nałożenie obowiązku stosowania energii 
odnawialnej lub w inny sposób – jej 
nabywanej ilości;

(h) „system wsparcia” oznacza system, 
który przyczynia się do znalezienia rynku 
zbytu dla energii ze źródeł odnawialnych 
dzięki zmniejszeniu kosztów produkcji tej 
energii, zwiększeniu ceny, za którą można 
ją sprzedać, lub zwiększeniu – poprzez 
nałożenie obowiązku stosowania energii 
odnawialnej lub w inny sposób – jej 
nabywanej ilości; tego rodzaju" systemy 
wsparcia" obejmują zwłaszcza 
zobowiązania ilościowe ze zbywalnymi 
zielonymi certyfikatami, pomoc 
inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub 
ulgi podatkowe, zwrot podatków oraz 
bezpośrednie systemy podtrzymywania 
cen, zwłaszcza wsparcie w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii i 
wypłatę premii;

Or. de

Uzasadnienie

Konkretne wsparcie rozwoju energii odnawialnych powinno odbywać się przy pomocy 
krajowych cen zakupu.

Poprawka 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) "certyfikat rozliczenia transferu" 
oznacza specjalnie oznakowany 
dokument elektroniczny, który stanowi 
dowód wyprodukowania określonej 
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ilości energii ze źródeł odnawialnych i 
służy osiągnięciu celu przez państwa 
członkowskie;

Or. de

Uzasadnienie

Celem certyfikatu rozliczenia transferu powinno być wykazanie przez państwa członkowskie 
udziału energii odnawialnej, podczas gdy gwarancja pochodzenia pełni rolę dowodu dla 
producenta energii, jej dostawcy lub konsumenta. 

Poprawka 376
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) "nowe zakłady" oznacza zakłady 
wytwarzające energię ze źródeł 
odnawialnych, uruchomione po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, lub zakłady, 
które po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy przestawiły się z 
konwencjonalnych nośników energii na 
paliwo z biomasy, lub zakłady, których 
wydajność produkcyjna  uległa 
zwiększeniu po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy; 

Or. de

Uzasadnienie

Określenie pojęcia "nowych zakładów„ umożliwia uproszczenie tekstu i włączenie zmiany 
nośników energii oraz zwiększenia wydajności.
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Poprawka 377
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) „instalacja kogeneracyjna” instalacja 
służąca do produkcji energii elektrycznej i 
energii termicznej w postaci pary, ciepłej 
wody lub płynów chłodzących w celu 
wykorzystania jej do ogrzewania lub 
chłodzenia pomieszczeń lub ogrzewania, 
chłodzenia czy produkcji pary dla 
obiektów przemysłowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Instalacje kogeneracyjne odgrywają bardzo ważną rolę w systemach energetycznych państw 
Unii Europejskiej i w nadchodzących latach odegrają jeszcze ważniejszą rolę, wraz ze 
wzrostem udziału energii pochodzącej z biomasy. Instalacje kogeneracyjne charakteryzują się 
bardzo dużą wydajnością (o wiele większą niż klasyczne elektrociepłownie lub kotły 
przemysłowe czy stosowane w mieszkalnictwie) i oferują bardzo interesujące perspektywy w 
kontekście wykorzystania połączonego z biomasą lub biogazem.

Poprawka 378
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) „zbywalne uprawnienia biopaliowe” 
oznaczają elektroniczny dokument, 
którego funkcja polega na dostarczeniu 
dowodu na to, że dana ilość biopaliw, z 
energetycznego punktu widzenia, 
spełniających stosowne kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w 
art. 15, została dostarczona w celu zużycia 
jako paliwo transportowe na rynku 
wspólnotowym UE.
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Or. en

Uzasadnienie

System gwarancji pochodzenia powinien zostać rozszerzony, tak aby objąć biopaliwa w 
osobnym handlowym systemie kredytów, w celu zapewnienia większej elastyczności w ramach 
spełniania celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i uniknięcia niepotrzebnego 
fizycznego przemieszczania biopaliw.  Proponowany system będzie współdziałał z obecnymi 
środkami wsparcia państw członkowskich w zakresie regulacji biopaliw, takimi jak 
zobowiązania dotyczące biopaliw, oraz opierał się na istniejących w głównych państwach 
członkowskich UE systemach zbywalnych uprawnień biopaliwowych, a także zezwalał na ich 
harmonizację.

Poprawka 379
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) „biometan” oznacza metan 
wyprodukowany z odnawialnych źródeł 
energii, dostosowany do jakości gazu 
ziemnego.

Or. en

Uzasadnienie

Biometan (metan wyprodukowany z odnawialnych źródeł energii, dostosowany do jakości 
gazu ziemnego) zostaje włączony do definicji biopaliw. Był on dotąd ciągle pomijany.

Poprawka 380
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) „obszar o wysokiej wartości 
ochronnej” oznacza
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- obszary charakteryzujące się znacznym 
zagęszczeniem w skali światowej, 
regionalnej lub krajowej wartości 
bioróżnorodnych (np. endemizm, 
zagrożone gatunki, schronienia);
- znaczące w skali światowej, regionalnej 
lub krajowej duże obszary krajobrazowe, 
gdzie istnieją żywotne populacje w 
większości lub w pełni naturalnie 
występujących gatunków w naturalnych 
formach rozmieszczenia i zasobności;
- obszary, które znajdują się w rzadkich, 
zagrożonych lub narażonych na 
niebezpieczeństwo ekosystemach lub je 
obejmują;
- obszary, które spełniają podstawowe 
funkcje naturalne w nagłych sytuacjach 
(np. ochrona działów wodnych, kontrola 
erozji);
- obszary posiadające zasadnicze 
znaczenie dla zaspakajania potrzeb 
wspólnot lokalnych (np. środki 
utrzymania, zdrowie);
- obszary o decydującym znaczeniu dla 
tradycyjnej tożsamości kulturowej 
wspólnot lokalnych (obszary o znaczeniu 
kulturowym, ekologicznym, gospodarczym 
lub religijnym, zidentyfikowanym we 
współpracy z takimi wspólnotami 
lokalnymi).

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja obszaru o wysokiej wartości ochronnej w odniesieniu do art. 15 
ust. 3. Ramy wysokiej wartości ochronnej zostały pierwotnie opracowane przez Forest 
Stewardship Council (obecnie zawarte w systemie certyfikacji FSC) i dostarczają solidnych 
ram dla identyfikowania obszarów o wysokiej wartości ochronnej, które mogą lub nie mogą 
być chronione na mocy ustawodawstwa krajowego lub konwencji międzynarodowych.
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Poprawka 381
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) "częściowe sektory transportu" 
oznacza transport kolejowy, drogowy i 
śródlądowy.

Or. de

Uzasadnienie

Według zasady "zanieczyszczający płaci" (Traktat WE, tytuł XIX, art. 174, ust 2) największy 
udział we wzroście odnawialnej energii powinny mieć te gałęzie transportu, które obecnie 
zużywają najwięcej fosylnych paliw i najbardziej przyczyniają się do emisji CO2. Definicja 
"częściowych sektorów transportu" jest warunkiem uczciwego i przejrzystego podziału 
obciążeń.

Poprawka 382
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) „dostawca paliwa” oznacza osobę 
prawną, która dostarcza paliw 
wykorzystywanych w transporcie 
drogowym na rynek konsumencki, zwykle 
do punktu celnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podzielić odpowiedzialność między dostawcę biopaliw, który jest 
odpowiedzialny za uzyskanie ważnego certyfikatu, a dostawcę paliw, który jest 
odpowiedzialny za przedstawienie certyfikatu w ramach procesu ujawniania w celu 
zapewnienia zgodności. Dostawca biopaliw jest bezpośrednio zaangażowany w łańcuch 
dostaw biopaliw, posiada więc wszystkie dane dotyczące gazów cieplarnianych/trwałości, w 



AM\728453PL.doc 93/118 PE407.891v01-00

PL

związku z czym powinien być odpowiedzialny. Jasne określenie odpowiedzialności sprzyja 
przystępowaniu do systemu, dostosowaniu się i integralności danych.

Poprawka 383
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ic) „dostawca biopaliwa” oznacza osobę 
prawną, która wytwarza biopaliwo bądź w 
Unii Europejskiej bądź poza Unią 
Europejską w celu przywozu do Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podzielić odpowiedzialność między dostawcę biopaliw, który jest 
odpowiedzialny za uzyskanie ważnego certyfikatu, a dostawcę paliw, który jest 
odpowiedzialny za przedstawienie certyfikatu w ramach procesu ujawniania w celu 
zapewnienia zgodności. Dostawca biopaliw jest bezpośrednio zaangażowany w łańcuch 
dostaw biopaliw, posiada więc wszystkie dane dotyczące gazów cieplarnianych/trwałości, w 
związku z czym powinien być odpowiedzialny. Jasne określenie odpowiedzialności sprzyja 
przystępowaniu do systemu, dostosowaniu się i integralności danych.

Poprawka 384
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(id) „bilans masy” oznacza metodę, za 
pomocą której można wykazać, że 
przedmiotowe partie surowców lub 
biopaliw zostały wycofane z fizycznej bazy, 
do której uprzednio zostały dodane 
surowce lub biopaliwa, których 
właściwości w zakresie zrównoważonego 
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rozwoju opisane są w towarzyszącej 
dokumentacji oraz że ilość wycofanych 
surowców lub biopaliw, których dotyczy ta 
dokumentacja, nie przekracza ilości 
dodanej.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to definicja zaproponowana przez Komisję w dokumencie SEC(2008)0085 część II 
(dokument roboczy służb Komisji). Europejski system zrównoważonego rozwoju w zakresie 
biopaliw powinien uznawać dwa praktyczne systemy zarządzania informacją w łańcuchu 
dostaw (bilans masy, system certyfikatów zbywalnych), a nie narzucać jedną metodę. 
Operatorom należy zapewnić pewną elastyczność w celu zagwarantowania zastosowania w 
każdym indywidualnym przypadku najbardziej odpowiedniej metody i tym samym 
zapewnienia jak najbardziej rentownej produkcji biopaliw.

Poprawka 385
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera i e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ie) „system certyfikatów zbywalnych” 
oznacza metodę, za pomocą której można 
wykazać, że ilość surowców lub biopaliw 
równa ilości danej partii oraz posiadająca 
cechy w zakresie zrównoważonego 
rozwoju opisane w towarzyszącej 
dokumentacji została wyprodukowana w 
jakimkolwiek miejscu na świecie; a także 
że dokumentacja ta nie jest i nie będzie 
związana z żadnymi innymi partiami 
biopaliwa w celach weryfikacji spełnienia 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to definicja zaproponowana przez Komisję w dokumencie SEC(2008)0085 część II 
(dokument roboczy służb Komisji). Europejski system zrównoważonego rozwoju w zakresie 



AM\728453PL.doc 95/118 PE407.891v01-00

PL

biopaliw powinien uznawać dwa praktyczne systemy zarządzania informacją w łańcuchu 
dostaw (bilans masy, system certyfikatów zbywalnych), a nie narzucać jedną metodę. 
Operatorom należy zapewnić pewną elastyczność w celu zagwarantowania zastosowania w 
każdym indywidualnym przypadku najbardziej odpowiedniej metody i tym samym 
zapewnienia jak najbardziej rentownej produkcji biopaliw.

Poprawka 386
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele w zakresie stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych

Cele i środki w zakresie stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych

Or. en

Poprawka 387
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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. 

1. 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, przy czym 
każde państwo członkowskie jest także 
zobowiązane do czynienia wysiłków 
w zakresie efektywności energetycznej w 
celu zapewnienia spełnienia 
obowiązkowego celu przewidującego 20%-
owy udział energii ze źródeł odnawialnych 
w całkowitym zużyciu energii we 
Wspólnocie do 2020 r.
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Uzasadnienie

Rada Europejska w marcu 2007 r. uzgodniła wyznaczenie wiążącego celu, jakim jest 20% 
udział energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.

Poprawka 388
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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. 

1. 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, pod 
warunkiem że cel ten można osiągnąć w 
zrównoważony sposób.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy cel ten nie może zostać osiągnięty w zrównoważony sposób, termin jego 
realizacji musi zostać przesunięty.

Poprawka 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele, o których mowa w załączniku I 
część A, mogą być realizowane wspólnie 
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przez dwa państwa członkowskie lub ich 
większą liczbę, aby możliwe było 
wykorzystanie efektu synergii.
(a) a) Państwa członkowskie mogą w 
związku z tym opracować system 
umożliwiający osobom przenoszenie na 
stronę trzecią certyfikatów 
rozliczeniowych celu (TAC), które zgodnie 
z art. 10 można zaliczyć na poczet 
osiągnięcia celów krajowych.
(b) Co najmniej dwa państwa 
członkowskie mogą uzgodnić statystyczne 
przekazywanie sobie nawzajem energii ze 
źródeł odnawialnych w celu zaliczenia jej 
na poczet swoich celów krajowych.
(c) Państwa członkowskie mogą uzgodnić 
między sobą wspólną realizację projektów, 
w ramach których co najmniej jedno 
państwo członkowskie wspiera projekty na 
rzecz energii odnawialnych w innym 
państwie członkowskim, w celu 
proporcjonalnego zaliczenia na swój 
poczet wytworzonej w ten sposób energii 
ze źródeł odnawialnych.
(d) Co najmniej dwa państwa 
członkowskie mogą uzgodnić wspólne 
dążenie do osiągnięcia swoich celów 
zwłaszcza poprzez utworzenie wspólnych 
transgranicznych systemów wsparcia lub 
otwarcie swoich systemów krajowych na 
energię z innych państw członkowskich. 
W takim przypadku muszą one wspólnie 
udokumentować udział energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii przez 
odbiorców końcowych, jaki wykazałyby 
razem, gdyby swoje cele realizowały 
indywidualnie.

Or. de

Uzasadnienie

Elastyczne podejście państw członkowskich jest niezbędne dla osiągnięcia celów.



PE407.891v01-00 98/118 AM\728453PL.doc

PL

Poprawka 390
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dopóki nie istnieje ogólnoeuropejski 
system wsparcia na rzecz energii ze źródeł 
odnawialnych, konieczne jest skuteczne 
dążenie w ramach różnych krajowych 
systemów wsparcia do osiągnięcia celów 
zawartych w niniejszej dyrektywie, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o:
a) osiągnięcie krajowych i 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych,
b) osiągnięcie celów w zakresie ochrony 
środowiska, będących punktem wyjścia 
dla krajowych systemów wsparcia, w 
sposób, który najlepiej odpowiada 
możliwościom danego kraju i jego 
indywidualnej sytuacji;
c) zagwarantowanie bezpiecznego i 
zrównoważonego zaopatrzenia w energię.
Aby skutecznie realizować cele 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
państwa członkowskie muszą mieć 
możliwość swobodnego decydowania o 
tym, czy i w jakim stopniu energia ze 
źródeł odnawialnych, wytworzona w 
innych państwach członkowskich, może 
być uwzględniana w ramach ich 
krajowego systemu wsparcia. W razie 
konieczności może to również prowadzić 
do ograniczenia handlu.

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystanie krajowych systemów wsparcia jest obecnie instrumentem obiecującym 
osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 391
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ogólny cel Unii Europejskiej w 
zakresie udziału zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym końcowym 
zużyciu energii w 2020 r. wynosi co 
najmniej 20 %.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy, poza prawdziwą integracja rynkową energii ze źródeł 
odnawialnych w ramach aktualnego rynku energetycznego, jest zapewnienie, że Wspólnota 
zrealizuje swój cel 20%-ego udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 
energii do 2020 r., który to cel został jednomyślnie przyjęty przez szefów państw i rządów 27 
państw w marcu 2007 r.

Poprawka 392
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, 
że ich udział energii ze źródeł 
odnawialnych jest równy udziałowi 
określonemu w orientacyjnym kursie 
wyznaczonym w załączniku I.3 część B lub 
przekracza go.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Należy określić jedynie cel ostateczny, a państwa członkowskie muszą - w myśl zasady 
pomocniczości - same określić, jak i kiedy osiągną swoje cele, ponieważ zależy to również od 
przełomów technologicznych, których dokonania nie można przewidzieć.

Poprawka 393
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
ich udział energii ze źródeł odnawialnych 
jest równy udziałowi określonemu w 
orientacyjnym kursie wyznaczonym w 
załączniku I.3 część B lub przekracza go.

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
ich udział energii ze źródeł odnawialnych 
jest równy obowiązkowym minimalnym 
celom okresowym wyznaczonym 
w załączniku I.3 część B lub przekracza je.

Or. en

Uzasadnienie

Wiążące okresowe cele są niezbędne do zapewnienia szybkich postępów w zakresie rozwoju 
energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 394
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W obliczu braku wspólnotowego 
systemu wsparcia oraz aby 
zagwarantować, że krajowe systemy 
wsparcia są w stanie skutecznie 
realizować cele niniejszej dyrektywy, 
należy pozostawić poszczególnym 
państwom członkowskim swobodę 
decydowania o tym, czy i w jakim zakresie 
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przyznają energii ze źródeł odnawialnych 
produkowanej w innym państwie 
członkowskim prawo do korzystania z ich 
własnego krajowego systemu wsparcia 
oraz decydowania o tym, czy i w jakim 
zakresie przyznają energii ze źródeł 
odnawialnych produkowanej na ich 
terytorium prawo do korzystania z 
krajowych systemów wsparcia innego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego dodania jest ponowne podkreślenie konieczności pozostawienia krajowych 
systemów wsparcia pod kontrolą państw członkowskich. 

Poprawka 395
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Co najmniej dwa państwa 
członkowskie mogą realizować 
obowiązkowe indywidualne cele krajowe 
za pośrednictwem wspólnych działań, 
zgodnie z art. 9, 10 i 10a.

Or. en

Uzasadnienie

Dwustronna i wielostronna współpraca w realizacji indywidualnych celów krajowych może 
umożliwić państwom członkowskim bardziej elastyczny i skuteczny rozwój w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych.
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Poprawka 396
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

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 2020 r. 
wynosił co najmniej 8% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim, ale jedynie pod 
warunkiem że energia ze źródeł 
odnawialnych w transporcie spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska określone w art. 15. Cel ten 
podlega regularnemu przeglądowi co trzy 
lata począwszy od 2012 r., w oparciu o 
sprawozdania przedstawiane przez 
Komisję na mocy art. 20.

Przy obliczaniu całkowitej energii zużytej 
w transporcie do celu akapitu pierwszego, 
produkty ropopochodne inne niż benzyna 
i olej napędowy nie są brane pod uwagę.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na wszystkie niewiadome w odniesieniu do skutków szybkiego wzrostu produkcji 
biopaliw, opartej o paliwa rolnicze, pojawia się nieodparty argument na rzecz ostrożności i 
podejścia stopniowego. Proponowany wiążący cel w postaci 10%-owego udziału wydaję się 
za bardzo optymistyczny. Nie należy dążyć do osiągnięcia celu za wszelką cenę. Należy raczej 
wdrażać strategie polityczne, które przynoszą znaczne korzyści dla klimatu. Rozsądnym 
podejściem byłoby zatem obniżenie celu i opracowanie polityki opartej na regularnych 
przeglądach – „learn by doing” – zarówno w odniesieniu do całościowych celów, jak i ram 
politycznych i metodologii.
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Poprawka 397
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 2015 r.
wynosił 4% ostatecznego zużycia energii w 
transporcie w tym państwie członkowskim. 
Komisja, na podstawie wyników 
monitoringu i sprawozdawczości, zgodnie 
z wymogami przewidzianymi w art. 20, 
oraz w odpowiednim czasie może 
zaproponować zmianę niniejszej 
dyrektywy, tak aby państwa członkowskie 
zapewniły wzrost udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie w latach 
2015-2020.

Or. en

Uzasadnienie

Do 2015 r. należy przyjąć niższy cel w oparciu o uaktualnione dane oraz w zależności od 
tempa dalszego rozwoju biopaliw drugiej generacji, z myślą o podwyższeniu celu na dalszym 
etapie. 4%-owy cel został ustalony na podstawie orientacyjnego kursu przedstawionego w 
załączniku I B, zgodnie z którym pod koniec 2014 r. państwa członkowskie powinny osiągnąć 
35% ich celu wyznaczonego na 2020 r. Poprzez zastosowanie formuły matematycznej z 
załącznika I B oraz biorąc pod uwagę, że biopaliwa w 2005 r. stanowiły 1 % paliw 
zużywanych w transporcie, można dojść do wniosku, że cel na 2015 r. powinien wynosić 
około 4 % (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Poprawka 398
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 

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

odnawialnych w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim, ale jedynie pod 
warunkiem że energia ze źródeł 
odnawialnych w transporcie spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska określone w art. 15. Pod 
koniec 2015 r. państwa członkowskie 
mogą określić cel, zgodnie z którym 
przynajmniej 1% ostatecznego zużycia 
energii w transporcie pochodzić będzie z 
biopaliw celulozowych, z biogazu i 
biopaliw ze zużytego oleju roślinnego lub 
zwierzęcego lub z roślin niespożywczych. 
Państwa członkowskie zapewniają, że w 
2020 r. przynajmniej 2% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie pochodzić 
będzie z biopaliw celulozowych, z biogazu 
i biopaliw ze zużytego oleju roślinnego lub
zwierzęcego lub z roślin niespożywczych. 
Cele te podlegają regularnemu 
przeglądowi co trzy lata, począwszy od 
2012 r., w oparciu o sprawozdania 
Komisji, o których mowa w art. 20.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia stopniowego osiągania tego celu od momentu wejścia w życie dyrektywy 
konieczne jest ustalenie przejściowego celu na 2015 r. Rada Europejska określiła dostępność 
biopaliw drugiej generacji jako jeden z warunków odnoszących się do celu 10%-ego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Przyjęcie celu specyficznego 
dla biopaliw celulozowych i zaawansowanych biopaliw pozwala na spełnienie tego warunku.

Poprawka 399
Werner Langen, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
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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.

aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie w 2020 r. 
wynosił 10% ostatecznego zużycia energii 
w transporcie w tym państwie 
członkowskim.

Unia Europejska wyznacza na okres do 
2020 r. śródokresowe cele minimalne, 6% 
na rok 2012 i 8% na rok 2016. 

Or. de

Uzasadnienie

Udział energii odnawialnych w sektorze transportu jest celem bardzo ambitnym, dlatego 
wystarczy osiągniecie celu 10% do roku 2020. Zawarte w art. 3 ust. 3 obowiązkowe cele 
śródokresowe dla biopaliw są niezbędne jako mapa drogowa dla budowy europejskiego 
przemysłu biopaliw.

Poprawka 400
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 drogowym w 
2020 r. wynosił co najmniej 10%, w 
oparciu o zapotrzebowanie na energię w 
tym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie 10%-ego udziału paliw ze źródeł odnawialnych w transporcie nie doprowadzi 
do 10%-ego „udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii”. Dzięki tej 
zmianie tekstu zapewniona zostanie spójność z ogólnymi zasadami wprowadzonymi w 
dyrektywie, a zwłaszcza z metodą obliczeniową określoną w załączniku VII.
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Poprawka 401
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim. Co najmniej 30% 
tego celu osiągnięte zostanie poprzez 
wykorzystanie elektryczności lub wodoru z 
odnawialnych źródeł lub energii z 
biomasy lignocelulozowej lub z alg.

Or. en

Uzasadnienie

10% -owy docelowy udział wykorzystania energii odnawialnych w sektorze transportowym 
można osiągnąć poprzez wykorzystanie energii ze źródeł takich jak biomasa, elektryczność 
lub wodór. Na idealnym rynku wybór technologii można pozostawić uczestnikom rynku. 
Rynek wykazuje jednak tendencję do obierania rozwiązań, dzieki którym inwestycje zwracają 
się najszybciej. W celu propagowania obiecujących rozwiązań, jak elektryczność czy wodór, 
konieczne jest wyznaczenie celów cząstkowych. Utrzymuje się ponadto ogólne zaniepokojenie 
dotyczące docelowych udziałów, na przykład Europejska Agencja Środowiska zaleciła 
utrzymanie zużycia tzw. biopaliw pierwszej generacji na poziomie poniżej 10%.

Poprawka 402
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 

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. W przypadku 
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państwie członkowskim. energii elektrycznej przeznaczonej dla 
kolei dostarczanej przez producenta lub 
spółkę handlującą energią elektryczną 
obowiązuje ten sam cel udziału energii 
odnawialnej, który obowiązuje w ruchu 
drogowym.
Każde państwo członkowskie określa dla 
częściowych sektorów sektora transportu 
ich udział w osiągnięciu ogólnego celu i 
określa, do jakiego udziału energii ze 
źródeł odnawialnych należy dążyć do roku 
2020 w przypadku zużycia energii przez 
odbiorców końcowych częściowych 
sektorów. 

Or. de

Uzasadnienie

Bez proponowanej poprawki koleje elektryczne obowiązywałby cel wyznaczony sektorowi 
energii elektrycznej w odniesieniu do udziału energii odnawialnych,  znacznie wyższy od 
celów dla pozostałych sektorów transportu. Poprawka ta zapobiega nadmiernemu obciążeniu 
transportu kolejowego. Celem poprawki jest zapewnienie stosowania zasady 
"zanieczyszczający płaci" (Traktat WE, tytuł XIX, art. 174, ust 2) i przejrzystości w zakresie 
podziału obciążeń.

Poprawka 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim, oraz aby 
biopaliwa i inne biopłyny przyczyniające 
się do realizacji celu spełniały kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska 
określone w art. 15. Pod koniec 2015 r. 
państwa członkowskie mogą określić cel, 
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zgodnie z którym przynajmniej 1% 
ostatecznego zużycia energii w transporcie 
pochodzić będzie z biopaliwa 
celulozowego.
Każde państwo członkowskie dba o to, aby 
jego udział biopaliw celulozowych w 
transporcie w 2020 r. wyniósł co najmniej 
2% ostatecznego zużycia energii w 
transporcie w tym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Rada Europejska określiła dostępność biopaliw drugiej generacji jako jeden z warunków 
odnoszących się do 10%-ego celu. Przyjęcie celu specyficznego dla biopaliw celulozowych 
pozwala na spełnienie tego warunku.

Poprawka 404
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim oraz aby 
wydajność energetyczna w transporcie w 
tym państwie członkowskim wzrosła o co 
najmniej 20 % do 2020 r. przyjmując za 
podstawę rok 2005. Energia z 
odnawialnych źródeł w transporcie 
spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska i rozwoju społecznego 
określone w art. 15, oraz będzie 
poddawana przeglądowi co roku 
począwszy od 2010 r. w oparciu o 
sprawozdania przedstawiane przez 
Komisję na mocy art. 20.
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Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że cel w zakresie energii odnawialnej jest celem procentowym, zasadnicze 
jest rozważenie go wraz ze środkami mającymi na celu zmniejszenie całkowitego 
zapotrzebowania na energię. Wymagane jest zachowanie wielkiej ostrożności w zakresie 
rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, ponieważ wzrost produkcji biopaliw 
może mieć nieprzewidywalne skutki środowiskowe i społeczne. W związku z tym istotne jest 
przeprowadzanie przez Komisję wczesnych i częstych kontroli.

Poprawka 405
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim, pod warunkiem 
że cel ten można osiągnąć w 
zrównoważony sposób.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy cel ten nie może zostać osiągnięty w zrównoważony sposób, termin jego 
realizacji musi zostać przesunięty.
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Poprawka 406
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 oraz z torfu spełniającego 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Torf jest biomasą, która odnawia się powoli. Torf spełniający kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska (certyfikowana produkcja torfu pochodzącego z torfowisk już 
odwodnionych i zalesionych oraz z bagien) powinien być uwzględniany w ramach celu 
związanego z biopaliwami. Klasyfikacja torfu jako energii częściowo odnawialnej 
umożliwiłaby UE zbliżenie się do osiągnięcia swoich celów.

Poprawka 407
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 i ze zrównoważonych 
zasobów torfu w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

Or. en
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Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich UE zrównoważone zasoby torfu stanowią istotne 
regionalne i lokalne źródło ciepła i energii, odpowiadające potrzebom zdecentralizowanych 
i zdywersyfikowanych systemów energetycznych. Paliwo transportowe wytwarzane ze 
zrównoważonych zasobów torfu spełniałoby wymóg ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, a płynące z niego korzyści klimatyczne są takie same, jak w przypadku innych 
biopaliw. Paliwo transportowe wytwarzane z torfu poprawiłoby również komercjalizację 2. 
generacji technologii Fischer-Tropsch.

Poprawka 408
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 2020 r. 
wynosił co najmniej 7% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Cel 10% udziału biopaliw może mieć negatywny wpływ na dziedzinę żywienia i na inne 
istotne obszary,  cel 7% jest zatem bardziej realistyczny i opiera się w większym stopniu na 
kryterium zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 409
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja musi brać pod uwagę przy 
tworzeniu prawa,  w szczególności w 
zakresie środowiska naturalnego, jego 
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wpływ na wykorzystanie energii 
odnawialnych i unikać sprzeczności 
celów.

Or. de

Uzasadnienie

W imię spójnej strategii ogólnej w zakresie polityki środowiskowej i energetycznej należy przy 
realizacji unijnej polityki środowiskowej i energetycznej mieć na uwadze ich wzajemne 
oddziaływanie i usunąć sprzeczności (np. wpływ ramowej dyrektywy wodnej na produkcje 
hydroenergii). 

Poprawka 410
Anni Podimata

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja Europejska nakłada 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje na państwo członkowskie, w 
którym udział energii ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym zużyciu energii 
nie osiąga celów okresowych ustalonych 
przez to państwo.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku braku sankcji państwa członkowskie mogą nie osiągnąć swoich okresowych 
celów, co zaszkodziłoby stopniowemu rozwojowi rynku energii ze źródeł odnawialnych i 
zagroziłoby realizacji celu wyznaczonego na 2020 r.
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Poprawka 411
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ramach promowania energii 
odnawialnych należy zapewnić dostępność 
drewna jako surowca dla przemysłu. Nie 
należy przyznawać żadnych subsydiów na 
rzecz stosowania drewna jako surowca do 
produkcji energii, aby uniknąć konfliktów 
między przemysłem przetwórczym 
a sektorem energetycznym.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach promowania energii odnawialnych należy zapewnić dostępność drewna jako 
surowca dla przemysłu z uwagi na fakt, że: przetwórstwo drewna tworzy 13 razy więcej 
miejsc pracy i 8 razy więcej wartości dodanej niż bezpośrednie wykorzystanie do celów 
energetycznych; przy wykorzystywaniu zasobów naturalnych i produkcji bioenergii należy 
kierować się zasadą wydajności; nie należy przyznawać żadnych subsydiów na rzecz 
stosowania drewna jako surowca do wytwarzania energii w celu uniknięcia konfliktów między 
przemysłem przetwórczym a sektorem energetycznym; oraz należy promować wykorzystanie 
odpadów leśnych i odpadów drewna.

Poprawka 412
Vladimír Remek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli któreś państwo członkowskie nie 
osiągnie całkowitego celu udziału energii 
pozyskanej z odnawialnych źródeł, przy 
ocenie dokonań danego państwa  wzięty 
zostanie pod uwagę całokształt starań 
mających na celu redukcję emisji.
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Or. cs

Uzasadnienie

Głównym powodem i celem jest redukcja emisji CO2. Dla osiągnięcia tego celu potrzebne są 
również źródła energii nie powodujące emisji CO2,  inne niż źródła odnawialne, takie jak 
energia nuklearna i technologia czystego węgla.

Poprawka 413
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. If a Member State decides to reduce its 
production capacity of an energy type 
which does not contribute to CO2 
emissions, its target for energy generation 
from renewable sources shall be increased 
by an equivalent amount.

Or. sv

Uzasadnienie

CO2 emissions must not rise as a result of the replacement of CO2-reducing production 
sources by imports. To guarantee the EU’s future energy supply, the amount of energy which 
the country in question contributes to the remaining internal energy market must not be 
reduced to a large extent. It is of great importance that the overall goal of reducing emissions 
should not be jeopardised.

Poprawka 414
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dopóki nie istnieje ogólnoeuropejski 
system wsparcia na rzecz energii ze źródeł 
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odnawialnych, konieczne jest skuteczne 
dążenie w ramach różnych krajowych 
systemów wsparcia do osiągnięcia celów 
zawartych w niniejszej dyrektywie, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o:
a) osiągnięcie krajowych i 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych,
b) osiągnięcie celów w zakresie ochrony 
środowiska, będących punktem wyjścia 
dla krajowych systemów wsparcia, w 
sposób, który najlepiej odpowiada 
możliwościom danego kraju i jego 
indywidualnej sytuacji;
c) zagwarantowanie bezpiecznego i 
zrównoważonego zaopatrzenia w energię.
Aby skutecznie realizować cele 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
państwa członkowskie muszą mieć 
możliwość swobodnego decydowania o 
tym, czy i w jakim stopniu energia ze 
źródeł odnawialnych, wytworzona w 
innych państwach członkowskich, może 
korzystać z ich krajowych systemów 
wsparcia. W razie konieczności może to 
również prowadzić do ograniczenia 
handlu.

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystanie krajowych systemów wsparcia jest obecnie instrumentem obiecującym 
osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 415
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie podejmują 
kroki zapobiegające trwałemu 
niekorzystnemu wpływowi rozwoju energii 
odnawialnych na konkurencyjność w 
szczególności energochłonnych gałęzi 
przemysłu.

Or. de

Uzasadnienie

Koszty zwiększenia wykorzystania energii odnawialnych są w większości uspołecznione. 
Dotyczy to na równi rozbudowy sieci jak też budowy zakładów. Szczególnie dotyczy to gałęzi 
przemysłu, które już ucierpiały z powodu handlu emisjami. Jeśli chcemy zachować w UE 
miejsca pracy w tych gałęziach przemysłu, musimy zapewnić, że nie powstaną żadne nowe
poważne obciążenia.

Poprawka 416
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli koszty wdrożenia niniejszej 
dyrektywy będą ponosić konsumenci, 
państwa członkowskie podejmą kroki 
zmierzające do zachowania globalnej 
konkurencyjności energochłonnych gałęzi 
przemysłu.

Or. de

Uzasadnienie

Jeśli koszty promowania energii odnawialnych znajdą odbicie w cenie prądu, energochłonne 
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gałęzie przemysłu będą w znacznym stopniu finansować rozwój energii odnawialnych. 
Wysokie ceny elektryczności związane z przestawieniem na energie odnawialne pogorszą 
konkurencyjność przedsiębiorstw sektora produkcyjnego i energochłonnych gałęzi przemysłu. 
Należy wykluczyć dodatkowe obciążenie energochłonnych gałęzi przemysłu poprzez 
umożliwienie państwom członkowskim podjęcia działań odciążających.

Poprawka 417
Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja przewiduje przegląd celów
UE dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i ocenia potencjalny wkład 
innych źródeł energii o niskim poziomie 
emisji CO2.

Or. fr

Uzasadnienie

Głównym celem powinna być redukcja emisji CO2 i w związku z tym należy wziąć pod uwagę 
ogół energii niskoemisyjnych. Konieczne będzie korzystanie na szeroką skalę ze wszystkich 
źródeł energii niskoemisyjnych, w tym energii jądrowej w celu zrealizowania celów w 
zakresie walki ze zmianami klimatycznymi.

Poprawka 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja ustanawia przed 1 stycznia 
2010 r. metodę obliczania udziału 
elektryczności i wodoru wytwarzanych z 
odnawialnych źródeł w ogólnej ilości 
paliwa.
Środek ten, mający na celu zmianę 
drugorzędnych elementów niniejszej 
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dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 21 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ułatwienia wprowadzenia pojazdów elektrycznych i wodorowych konieczna jest 
metodologia umożliwiająca zmierzenie ich wpływu pod względem udziału w ogólnej ilości 
paliwa.
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