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Poprawka 700
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
dostęp konsumentów, konstruktorów, 
instalatorów, architektów i dostawców 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych oraz 
pojazdów wykorzystujących mieszanki o 
wysokiej zawartości biopaliw lub czyste 
biopaliwa do informacji o środkach 
wsparcia. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
dostęp konsumentów, konstruktorów, 
instalatorów, architektów, organizacji ds. 
mieszkalnictwa socjalnego i dostawców 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych oraz 
pojazdów wykorzystujących mieszanki o 
wysokiej zawartości biopaliw lub czyste 
biopaliwa do informacji o środkach 
wsparcia i specjalnych usługach dla 
szczególnie narażonych konsumentów.

Or. en

Poprawka 701
David Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
dostęp konsumentów, konstruktorów, 
instalatorów, architektów i dostawców 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych oraz 
pojazdów wykorzystujących mieszanki o 
wysokiej zawartości biopaliw lub czyste 
biopaliwa do informacji o środkach 
wsparcia. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
dostęp konsumentów, podmiotów 
podejmujących decyzje na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, konstruktorów, 
instalatorów, architektów i dostawców 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych oraz 
pojazdów wykorzystujących mieszanki o 
wysokiej zawartości biopaliw lub czyste 
biopaliwa do informacji o środkach 
wsparcia.

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę kompetencje władz lokalnych i regionalnych jako planistów oraz 
posiadaczy budynków i pojazdów, powinny one także być informowane o środkach wsparcia. 
Powinny one także mieć możliwość rozpowszechniania tych informacji na szczeblu lokalnym i 
regionalnym.

Poprawka 702
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
dostęp konsumentów, konstruktorów, 
instalatorów, architektów i dostawców 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych oraz
pojazdów wykorzystujących mieszanki o 
wysokiej zawartości biopaliw lub czyste 
biopaliwa do informacji o środkach 
wsparcia. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
szerokie rozpowszechnienie wśród
konsumentów, konstruktorów, 
instalatorów, architektów i dostawców 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych oraz 
pojazdów wykorzystujących mieszanki o 
wysokiej zawartości biopaliw lub czyste 
biopaliwa informacji o środkach wsparcia. 

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o środkach wsparcia powinny nie tylko być udostępniane, ale także aktywnie 
rozpowszechniane wśród konsumentów, konstruktorów, instalatorów, architektów i 
dostawców urządzeń w celu podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie 
odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 703
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie przez dostawcę urządzenia 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie przez dostawcę urządzenia 
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lub systemu lub przez krajowe właściwe 
organy informacji na temat korzyści, 
kosztów i wydajności energetycznej 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych. 

lub systemu lub przez krajowe właściwe 
organy informacji na temat korzyści, 
kosztów i wydajności energetycznej 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł
odnawialnych oraz systemów hybrydowych 
wykorzystujących zarówno energię 
konwencjonalną, jak i energię ze źródeł 
odnawialnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Systemy hybrydowe wykorzystujące zarówno energię konwencjonalną, jak i energię ze źródeł 
odnawialnych mogą być optymalnym pod względem ekonomicznym i środowiskowym 
sposobem wprowadzenia źródeł odnawialnych do sektorów ogrzewania, chłodzenia i energii 
elektrycznej. Konsumenci powinni otrzymywać odpowiednie informacje, aby mieli możliwość
podejmowania świadomych decyzji dotyczących sposobu obniżenia zużycia energii, 
związanych z nimi emisji i wykorzystania źródeł naturalnych.

Poprawka 704
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie przez dostawcę urządzenia 
lub systemu lub przez krajowe właściwe 
organy informacji na temat korzyści, 
kosztów i wydajności energetycznej 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych. 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie przez dostawcę urządzenia 
lub systemu lub przez krajowe właściwe 
organy informacji na temat korzyści, 
kosztów i wydajności energetycznej 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych oraz systemów hybrydowych 
wykorzystujących zarówno energię 
konwencjonalną, jak i energię ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Systemy hybrydowe wykorzystujące zarówno energię konwencjonalną, jak i energię ze źródeł 
odnawialnych mogą być optymalnym pod względem ekonomicznym i środowiskowym 
sposobem wprowadzenia źródeł odnawialnych do sektorów ogrzewania, chłodzenia i energii 
elektrycznej. Konsumenci powinni otrzymywać odpowiednie informacje, aby mieli możliwość 
podejmowania świadomych decyzji dotyczących sposobu obniżenia zużycia energii, 
związanych z nimi emisji i wykorzystania źródeł naturalnych.

Poprawka 705
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie przez dostawcę urządzenia 
lub systemu lub przez krajowe właściwe 
organy informacji na temat korzyści, 
kosztów i wydajności energetycznej 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie przez dostawcę urządzenia 
lub systemu oraz przez krajowe właściwe 
organy informacji na temat korzyści, 
kosztów i wydajności energetycznej 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii ma 
zasadnicze znaczenie w celu wzmocnienia ich szybkiej penetracji rynku.

Poprawka 706
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 

skreślony
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małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

Or. en

Uzasadnienie

Żądanie certyfikatu od instalatorów instalacji wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych na małą skalę jest niewykonalne. Spowodowałoby to powstanie 
nieuzasadnionych dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Poprawka 707
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
systemy małych kotłów i pieców na 
biomasę, systemów fotowoltaicznych i 
systemów słonecznej energii cieplnej oraz 
pomp ciepła są uważane za zgodne z 
przepisami budowlanymi wymagającymi 
wykorzystywania jednej z tych technologii 
i są uważane za kwalifikujące się do 
innych systemów wsparcia tylko w 
przypadku, gdy instalacja została 
wykonana przez certyfikowanego 
instalatora. W tym celu państwa 
członkowskie opracowują systemy 
certyfikacji dla instalatorów małych kotłów 
i pieców na biomasę, systemów 
fotowoltaicznych i systemów słonecznej 
energii cieplnej, a także systemów 
geotermii płytkiej oraz pomp ciepła. 
Państwa członkowskie opracowują system 
akredytacji w odniesieniu do kursów 
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szkoleniowych dla tych instalatorów. 
Systemy certyfikacji i akredytacji są oparte 
na kryteriach określonych w załączniku IV. 
Każde państwo członkowskie uznaje 
certyfikaty przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami. 
W przypadku gdy istnieją już inne systemy 
kontroli jakości, które prowadzą do 
porównywalnych rezultatów dla 
certyfikacji instalatora jak opisane w tym 
artykule, państwa członkowskie mogą w 
okresie przejściowym nie dłuższym niż trzy 
lata uznawać je za system alternatywny 
dla certyfikacji instalatora. Załącznik IV 
może być dostosowany do postępu 
technicznego i zmian za rynku, zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 21 ust. 2.

Or. en

Poprawka 708
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych, systemów 
słonecznej energii cieplnej, systemów 
geotermii płytkiej oraz pomp ciepła są 
opracowywane po przeprowadzeniu 
ścisłych konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami.. Systemy 
certyfikacji są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV, które mogą 
być dostosowane, w razie konieczności, 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 21 ust. 2. Każde państwo 
członkowskie uznaje certyfikaty 
opracowane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.
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Or. en

Uzasadnienie

Właściwe zainteresowane strony powinny być ściśle zaangażowane w całą procedurę 
certyfikacji, tak aby mogły dostarczać swoich kompetencji technicznych. Ponadto z myślą o 
przejrzystości proponuje się podzielenie załącznika IV na dwie części (certyfikacja w 
załączniku IVa i akredytacja w załączniku IVb).

Poprawka 709
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami. 

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców zasilanych 
biomasą lub mieszankami biopłynów, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV i muszą 
charakteryzować się standardem 
równoważnym z tymi, których obecnie 
wymaga się od instalatorów systemów i 
technologii ogrzewania i chłodzenia 
zasilanych konwencjonalnymi źródłami 
energii. Państwa członkowskie powinny 
wspierać systemy specjalistycznego 
szkolenia, edukacji i certyfikacji w 
zakresie łączenia konwencjonalnych i 
odnawialnych źródeł energii do celów 
ogrzewania, za pośrednictwem władz 
krajowych i regionalnych oraz 
istniejących uznanych instytucji 
szkoleniowych. Każde państwo 
członkowskie uznaje certyfikaty przyznane 
przez inne państwa członkowskie zgodnie 
z tymi kryteriami. 

Or. en
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Uzasadnienie

Mieszanki biopłynów są efektywnym pod względem ekonomicznym i środowiskowym 
sposobem wprowadzenia źródeł odnawialnych do systemów ogrzewania. Systemy ogrzewania 
i chłodzenia zasilane ze źródeł odnawialnych muszą być zainstalowane przez osoby, które 
posiadają takie same kompetencje jak osoby stosujące systemy energii konwencjonalnej. 
Nowy załącznik IV dotyczący systemów szkolenia powinien w sposób użyteczny być oparty na 
dobrze utrwalonych systemach w zakresie szkolenia instalatorów specjalizujących się w 
konwencjonalnych źródłach energii, opracowanych na szczeblu państwa członkowskiego.

Poprawka 710
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
dostępne są systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji dla 
instalatorów małych kotłów i pieców na 
biomasę, systemów fotowoltaicznych i 
systemów słonecznej energii cieplnej oraz 
pomp ciepła. Każde państwo członkowskie 
uznaje certyfikaty przyznane przez inne 
państwa członkowskie zgodnie z tymi 
kryteriami; nie ma to wpływu na 
dyrektywę 2005/36/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie mają efektywne systemy szkoleniowe, które znacznie 
przewyższają standardy europejskie. Kwalifikacja wymaga zasadniczo 3–3,5-letniego 
szkolenia, a wyższe kwalifikacje wymagają szkolenia trwającego łącznie 5–6 lat. Wiele 
istniejących wykwalifikowanych zawodów odpowiednio obejmuje konieczną wiedzę i 
umiejętności.
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Poprawka 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
dostępne są systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji dla 
instalatorów małych kotłów i pieców na 
biomasę, systemów fotowoltaicznych i 
systemów słonecznej energii cieplnej oraz 
pomp ciepła. Systemy certyfikacji są 
oparte na kryteriach określonych w 
załączniku IV. Każde państwo 
członkowskie uznaje certyfikaty przyznane 
przez inne państwa członkowskie zgodnie 
z tymi kryteriami. Nie ma to wpływu na 
dyrektywę 2005/36/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie mają efektywne systemy szkoleniowe, które znacznie 
przewyższają standardy europejskie. Kwalifikacja wymaga zasadniczo 3–3,5-letniego 
szkolenia, a wyższe kwalifikacje wymagają szkolenia trwającego łącznie 5–6 lat. Wiele 
istniejących wykwalifikowanych zawodów odpowiednio obejmuje konieczną wiedzę i 
umiejętności.

Poprawka 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
dostępne są systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji dla 
instalatorów małych kotłów i pieców na 
biomasę, systemów fotowoltaicznych i 
systemów słonecznej energii cieplnej oraz 
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określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

pomp ciepła. Systemy certyfikacji są 
oparte na kryteriach określonych w 
załączniku IV. Każde państwo 
członkowskie uznaje certyfikaty przyznane 
przez inne państwa członkowskie zgodnie 
z tymi kryteriami; nie ma to wpływu na 
dyrektywę 2005/36/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie mają efektywne systemy szkoleniowe, które znacznie 
przewyższają standardy europejskie. Kwalifikacja wymaga zasadniczo 3–3,5-letniego 
szkolenia, a wyższe kwalifikacje wymagają szkolenia trwającego łącznie 5–6 lat. Wiele 
istniejących wykwalifikowanych zawodów odpowiednio obejmuje konieczną wiedzę i 
umiejętności.

Dyrektywa 2005/36/WE w sposób wyczerpujący i decydujący obejmuje uznawanie 
kwalifikacji zawodowych dla podlegających regulacji zawodów.

Poprawka 713
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
dostępne są systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji dla 
instalatorów małych kotłów i pieców na 
biomasę, systemów fotowoltaicznych i 
systemów słonecznej energii cieplnej oraz 
pomp ciepła. Systemy certyfikacji są 
oparte na kryteriach określonych w 
załączniku IV. Każde państwo 
członkowskie uznaje certyfikaty przyznane 
przez inne państwa członkowskie zgodnie 
z tymi kryteriami; nie ma to wpływu na 
dyrektywę 2005/36/WE.

Or. de
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Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie mają efektywne systemy szkoleniowe, które znacznie 
przewyższają standardy europejskie. Kwalifikacja wymaga zasadniczo 3–3,5-letniego 
szkolenia, a wyższe kwalifikacje wymagają szkolenia trwającego łącznie 5–6 lat. Wiele 
istniejących wykwalifikowanych zawodów odpowiednio obejmuje konieczną wiedzę i 
umiejętności.

Poprawka 714
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie ułatwiają 
wprowadzenie systemów certyfikacji lub 
równoważnych systemów kwalifikacji dla 
instalatorów małych kotłów i pieców na 
biomasę, systemów fotowoltaicznych i 
systemów słonecznej energii cieplnej oraz 
pomp ciepła. Te systemy lub równoważne 
systemy kwalifikacji mogą uwzględniać 
kryteria określone w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

Or. cs

Uzasadnienie

W poszczególnych państwach członkowskich istnieją już różne systemy certyfikacji i szkolenia 
dla instalatorów kotłów i podobnego wyposażenia. Nie ma potrzeby centralizowania 
wymogów, ponieważ kwalifikacje są wzajemnie uznawane. Ponieważ państwa członkowskie 
zmierzają do osiągnięcia prawnie wiążącego celu, nie powinny być obciążone jeszcze bardziej 
bezwzględnymi wymogami; przeciwnie, należy zapewnić im odpowiednią elastyczność, aby 
umożliwić im osiągnięcie tego celu.
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Poprawka 715
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła, a także dla instalatorów poziomych 
lub pionowych kolektorów cieplnych (np. 
przedsiębiorstw wiertniczych lub 
budowlanych). Systemy te są oparte na 
kryteriach określonych w załączniku IV. 
Każde państwo członkowskie uznaje 
certyfikaty przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

Or. en

Uzasadnienie

Źródło ciepła jest istotną częścią systemu pomp ciepła. Jakość jego planowania i instalacji 
odgrywa zasadniczą rolę w zakresie ogólnej efektywności. Ponieważ instalacja kolektora 
cieplnego wymaga specjalistycznej wiedzy i jest wykonywana często przez wyspecjalizowany 
personel – w przypadku kolektorów pionowych przez personel przedsiębiorstw wiertniczych, a 
w przypadku kolektorów poziomych przez personel przedsiębiorstw budowlanych – należy te 
podmioty objąć zakresem przedmiotowego ustępu.

Poprawka 716
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
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ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

ciepła, a także dla instalatorów poziomych 
lub pionowych kolektorów cieplnych (np. 
przedsiębiorstw wiertniczych lub 
budowlanych). Systemy te są oparte na 
kryteriach określonych w załączniku IV. 
Każde państwo członkowskie uznaje 
certyfikaty przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

Or. en

Uzasadnienie

Źródło ciepła jest istotną częścią systemu pomp ciepła. Jakość jego projektu i instalacji 
odgrywa zasadniczą rolę w zakresie ogólnej efektywności. Ponieważ instalacja kolektora 
cieplnego wymaga specjalistycznej wiedzy i jest wykonywana często przez wyspecjalizowany 
personel – w przypadku kolektorów pionowych przez personel przedsiębiorstw wiertniczych, a 
w przypadku kolektorów poziomych przez personel przedsiębiorstw budowlanych – należy te 
podmioty objąć zakresem przedmiotowego ustępu.

Poprawka 717
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie do dnia 31 
grudnia 2014 r. opracowują po 
przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami systemy 
certyfikacji dla instalatorów małych kotłów 
i pieców na biomasę, systemów 
fotowoltaicznych i systemów słonecznej 
energii cieplnej oraz pomp ciepła. Systemy 
te są oparte na kryteriach określonych w 
załączniku IV. Każde państwo 
członkowskie uznaje certyfikaty przyznane 
przez inne państwa członkowskie zgodnie 
z tymi kryteriami.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby właściwe zainteresowane strony były ściśle zaangażowane w opracowywanie 
systemów akredytacji i certyfikacji, aby mogły dostarczać swoich kompetencji technicznych. 
Należy przyznać wystarczający okres dostosowawczy w odniesieniu do opracowywania 
systemów certyfikacji, ponieważ w wielu państwach członkowskich są one wciąż w bardzo 
wczesnym stadium rozwoju.

Poprawka 718
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej, w tym pomp 
ciepła i systemów geotermalnych. Systemy 
te są oparte na kryteriach określonych w 
załączniku IV. Każde państwo 
członkowskie uznaje certyfikaty przyznane 
przez inne państwa członkowskie zgodnie 
z tymi kryteriami.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy wykluczać pomp ciepła z zakresu warunków zaproponowanych przez Komisję.

Poprawka 719
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
wymienniki ciepła w ramach ogrzewania 



AM\731121PL.doc 17/140 PE409.428v01-00

PL

słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

lokalnego, systemów fotowoltaicznych i 
systemów słonecznej energii cieplnej oraz 
pomp ciepła. Systemy te są oparte na 
kryteriach określonych w załączniku IV. 
Każde państwo członkowskie uznaje 
certyfikaty przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

Or. de

Uzasadnienie

Należy podjąć kroki w celu zapewnienia, że instalatorzy wymienników ciepła w ramach 
ogrzewania lokalnego będą kwalifikowani w celu przeprowadzenia prac, w szczególności w 
państwach członkowskich, w których rozwój lokalnych systemów ogrzewania trwa 
stosunkowo od niedawna. W związku z tym te wymienniki ciepła powinny być włączone do 
listy.

Poprawka 720
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do roku (rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy), w oparciu o informacje 
uzyskane od państw członkowskich i po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
przedstawicielami odpowiednich sektorów, 
zostaną opracowane minimalne wymogi i 
warunki dotyczące wzajemnego 
uznawania, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 3, uwzględniające
programy szkoleniowe i certyfikację 
zarówno w odniesieniu do 
przedsiębiorstw, jak i odpowiedniego 
personelu zaangażowanego w instalację, 
utrzymanie lub serwisowanie małych 
kotłów i pieców na biomasę, systemów 
fotowoltaicznych i systemów słonecznej 
energii cieplnej oraz pomp ciepła, a także 
dla instalatorów poziomych i pionowych 
kolektorów cieplnych, przy czym należy 
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wziąć pod uwagę istniejące systemy 
certyfikacji stosowane już do tych 
produktów i wyposażenia.

Or. en

Uzasadnienie

Źródło ciepła jest istotną częścią systemu pomp ciepła. Jakość jego projektu i instalacji 
odgrywa zasadniczą rolę w zakresie ogólnej efektywności. Ponieważ instalacja kolektora 
cieplnego wymaga specjalistycznej wiedzy i jest wykonywana często przez wyspecjalizowany 
personel – w przypadku kolektorów pionowych przez personel przedsiębiorstw wiertniczych, a 
w przypadku kolektorów poziomych przez personel przedsiębiorstw budowlanych – należy te 
podmioty objąć zakresem przedmiotowego ustępu.

Poprawka 721
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do roku (rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy), w oparciu o informacje 
uzyskane od państw członkowskich i po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
przedstawicielami odpowiednich sektorów, 
zostaną opracowane minimalne wymogi i 
warunki dotyczące wzajemnego 
uznawania, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 3, uwzględniające
programy szkoleniowe i certyfikację 
zarówno w odniesieniu do 
przedsiębiorstw, jak i odpowiedniego 
personelu zaangażowanego w instalację, 
utrzymanie lub serwisowanie małych 
kotłów i pieców na biomasę, systemów 
fotowoltaicznych i systemów słonecznej 
energii cieplnej oraz pomp ciepła, a także 
dla instalatorów poziomych i pionowych 
kolektorów cieplnych, przy czym należy 
wziąć pod uwagę istniejące systemy 
certyfikacji stosowane już do tych 
produktów i wyposażenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Podejście to jest zgodne z rozporządzeniem nr 303/2008. W celu zagwarantowania 
wzajemnego uznawania stosowne jest przyjęcie tego samego podejścia w odniesieniu do 
innych rodzajów wyposażenia i systemów. W celu zapewnienia opłacalnych programów 
systemy dotyczące wyposażenia lub systemy objęte zakresem przedmiotowej dyrektywy muszą 
uwzględniać istniejące systemy certyfikacji objęte już innymi przepisami wspólnotowymi w 
odniesieniu do tego samego rodzaju wyposażenia i systemów. Zalecany proces zapewnia 
właściwą koordynację w celu ustanowienia systemu certyfikacji, który obejmuje wymogi 
wymienione w załączniku IV.

Poprawka 722
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do roku (2 lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy) państwa 
członkowskie ustanawiają lub 
dostosowują swoje wymogi w zakresie 
szkolenia i certyfikacji, w oparciu o 
minimalne wymogi, o których mowa w 
ust. 3 akapit pierwszy. Państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji swoje 
programy certyfikacji. Państwa 
członkowskie uznają certyfikaty wydane w 
innym państwie członkowskim i nie 
ograniczają swobody świadczenia usług 
lub swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej ze względów związanych z 
certyfikatem wydanym w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Źródło ciepła jest istotną częścią systemu pomp ciepła. Jakość jego planowania i instalacji 
odgrywa zasadniczą rolę w zakresie ogólnej efektywności. Ponieważ instalacja kolektora 
cieplnego wymaga specjalistycznej wiedzy i jest wykonywana często przez wyspecjalizowany 
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personel – w przypadku kolektorów pionowych przez personel przedsiębiorstw wiertniczych, a 
w przypadku kolektorów poziomych przez personel przedsiębiorstw budowlanych – należy te 
podmioty objąć zakresem przedmiotowego ustępu.

Poprawka 723
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do roku (2 lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy) państwa 
członkowskie ustanawiają lub 
dostosowują swoje wymogi w zakresie 
szkolenia i certyfikacji, w oparciu o 
minimalne wymogi, o których mowa w 
ust. 3 akapit pierwszy. Państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji swoje 
programy certyfikacji. Państwa 
członkowskie uznają certyfikaty wydane w 
innym państwie członkowskim i nie 
ograniczają swobody świadczenia usług 
lub swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej ze względów związanych z 
certyfikatem wydanym w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Podejście to jest zgodne z rozporządzeniem nr 303/2008. W celu zagwarantowania 
wzajemnego uznawania stosowne jest przyjęcie tego samego podejścia w odniesieniu do 
innych rodzajów wyposażenia i systemów. W celu zapewnienia opłacalnych programów 
systemy dotyczące wyposażenia lub systemy objęte zakresem przedmiotowej dyrektywy muszą 
uwzględniać istniejące systemy certyfikacji objęte już innymi przepisami wspólnotowymi w 
odniesieniu do tego samego rodzaju wyposażenia i systemów. Zalecany proces zapewnia 
właściwą koordynację w celu ustanowienia systemu certyfikacji, który obejmuje wymogi 
wymienione w załączniku IV.
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Poprawka 724
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie opracowują 
system akredytacji odnoszący się do 
programów szkoleniowych lub podmiotów 
oferujących szkolenia w zakresie biomasy, 
systemów geotermii płytkiej, instalatorów 
pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych i 
systemów słonecznej energii cieplnej. 
Systemy te oparte są na kryteriach 
ustanowionych w załączniku IVa, które 
mogą być w razie konieczności 
dostosowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 21 ust. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Technologie z zakresu źródeł odnawialnych szybko ewoluują, a w szczególności systemy 
fotowoltaiczne, które w dużym zakresie inwestują w badania i rozwój oraz nowe możliwości 
produkcyjne. Należy zatem zapewnić elastyczność w celu zmiany załącznika IVb, aby 
umożliwić w razie konieczności zmianę kryteriów, na przykład w celu dostosowania ich do 
przyszłego rozwoju technicznego.

Poprawka 725
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie dbają o to, aby
od 2015 r. tylko instalacje wykonane przez 
certyfikowanych instalatorów były
uważane za zgodne z wymogami 
ustanowionymi na podstawie art. 12 ust. 4 
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niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie jakości instalacji ma zasadnicze znaczenie. Należy jednak przewidzieć
wystarczający okres dostosowawczy w odniesieniu do opracowywania systemów certyfikacji.

Poprawka 726
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie opracowują 
wytyczne dla planistów i architektów, aby 
umożliwić im właściwe uwzględnienie 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy i 
remontu obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

4. Państwa członkowskie opracowują 
wytyczne dla planistów i architektów, aby 
umożliwić im właściwe uwzględnienie 
optymalnego połączenia odnawialnych 
źródeł energii i wysoko wydajnych 
technologii podczas planowania, 
projektowania, budowy i remontu 
obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Politykę należy określać raczej w postaci obowiązków opartych na wynikach niż w postaci 
środków. Wymaga to zatem raczej optymalnego połączenia odnawialnych źródeł energii i 
wysoko wydajnych technologii niż wybrania jednej z tych opcji. Ponadto dla danego budynku 
może nie istnieć lokalnie dostępne odnawialne źródło energii. Efektywność energetyczna ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów na rok 2020. Jest to tym bardziej ważne dla 
budynków, ponieważ oferują one większy potencjał w zakresie efektywności energetycznej.
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Poprawka 727
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie opracowują 
wytyczne dla planistów i architektów, aby 
umożliwić im właściwe uwzględnienie 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy i 
remontu obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

4. Państwa członkowskie opracowują 
wytyczne dla planistów i architektów, aby 
umożliwić im właściwe uwzględnienie 
optymalnego połączenia odnawialnych 
źródeł energii i wysoko wydajnych 
technologii podczas planowania, 
projektowania, budowy i remontu 
obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Politykę należy określać raczej w postaci obowiązków opartych na wynikach niż w postaci 
środków. Wymaga to zatem raczej optymalnego połączenia odnawialnych źródeł energii i 
wysoko wydajnych technologii niż wybrania jednej z tych opcji. Ponadto dla danego budynku 
może nie istnieć lokalnie dostępne odnawialne źródło energii. Efektywność energetyczna ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów na rok 2020. Jest to tym bardziej ważne dla 
budynków, ponieważ oferują one większy potencjał w zakresie efektywności energetycznej.

Poprawka 728
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie opracowują 
wytyczne dla planistów i architektów, aby 
umożliwić im właściwe uwzględnienie 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy i 
remontu obszarów przemysłowych lub 

4. Państwa członkowskie opracowują 
wytyczne dla planistów, architektów i 
organizacji ds. mieszkalnictwa socjalnego, 
aby umożliwić im właściwe uwzględnienie 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy i 
remontu obszarów przemysłowych lub 
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mieszkalnych. mieszkalnych. 

Or. en

Poprawka 729
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie opracowują
wytyczne dla planistów i architektów, aby 
umożliwić im właściwe uwzględnienie 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy i 
remontu obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

4. Państwa członkowskie mogą opracować
wytyczne dla planistów i architektów, aby 
umożliwić im właściwe uwzględnienie 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy i 
remontu obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

Or. cs

Uzasadnienie

Ponieważ państwa członkowskie zmierzają do osiągnięcia prawnie wiążącego celu, nie 
powinny być obciążone jeszcze bardziej bezwzględnymi wymogami; przeciwnie, należy 
zapewnić im odpowiednią elastyczność, aby umożliwić im osiągnięcie tego celu.

Poprawka 730
David Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie, przy udziale 
władz lokalnych i regionalnych, dbają o 
to, aby obywatele byli w wystarczający 
sposób poinformowani o korzyściach i 
praktycznych zaletach rozwoju i 
wykorzystywania energii odnawialnej.
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Or. en

Uzasadnienie

Prawidłowe informowanie jest wkładem o zasadniczym znaczeniu do zrozumienia i aktywnego 
wsparcia dla odnawialnych źródeł energii ze strony obywateli. Należy zachęcać władze 
publiczne na wszystkich szczeblach do udziału w tym procesie.

Poprawka 731
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do sieci energetycznej Dostęp do sieci energetycznej, gazociągów 
i sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia 
oraz ich eksploatacja

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do infrastruktury jest ważny w przypadku wszystkich odnawialnych źródeł energii, nie 
tylko w przypadku energii elektrycznej.

Poprawka 732
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do sieci energetycznej Dostęp do sieci energetycznej i rozwój 
systemu

Or. de

Uzasadnienie

Potrzebne jest zintegrowane podejście, ponieważ samo poszerzenie sieci nie wystarczy, aby 
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na przykład magazynować wystarczające ilości energii elektrycznej z energii wiatrowej, która 
podlega zmiennym poziomom produkcji. Należy także w związku z tym rozwijać zarządzanie 
całą siecią.

Poprawka 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do sieci energetycznej Dostęp do sieci energetycznej i rozwój 
systemu

Or. en

Uzasadnienie

Wyzwaniem dla integracji odnawialnych źródeł energii będzie nie tylko dostęp do sieci, ale 
także jej rozwój i w ogóle rozwój całego systemu.

Poprawka 734
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

1. Państwa członkowskie i właściwe 
władze podejmują środki niezbędne do 
stworzenia infrastruktury przesyłowej i 
dystrybucyjnej sieci energetycznej, 
urządzeń do magazynowania i 
odpowiednich narzędzi zarządzania siecią 
umożliwiających uwzględnienie dalszego 
rozwoju wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, w stosownym 
czasie i zgodnie z celami ustanowionymi w 
załącznikach IA i IB, łącznie z 
połączeniami międzysieciowymi między 
państwami członkowskimi, a także 
krajami trzecimi. W krajowych planach 
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działań przeprowadzą one ocenę 
konieczności rozszerzenia lub 
wzmocnienia istniejącej infrastruktury w 
celu ułatwienia integracji takiej ilości 
energii ze źródeł odnawialnych, która jest 
konieczna do osiągnięcia celu krajowego 
na rok 2020. Podejmują one także środki 
konieczne do umożliwienia generatorom 
energii ze źródeł odnawialnych 
przyłączenia w uzasadnionych 
przypadkach do systemu dystrybucji.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe zdolności w zakresie magazynowania i wykorzystanie urządzeń IT w celu 
wzmocnienia systemów zarządzania siecią ułatwią wzrost wytwarzania odnawialnej energii 
elektrycznej.

Poprawka 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej i systemu energii 
elektrycznej w celu zapewnienia 
bezpiecznej eksploatacji systemu energii 
elektrycznej, umożliwiających 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi. W związku z tym 
rozwojem należy przyspieszyć procedury 
autoryzacji dotyczące urządzeń sieci.

Or. en
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Uzasadnienie

Włączenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wymaga rozwoju nie tylko sieci, ale 
także systemu jako całości, ponieważ doprowadzi to do bardziej złożonej i udoskonalonej 
eksploatacji. Szybki rozwój wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wymaga 
szybkiego rozwoju sieci i w konsekwencji lepszych procedur autoryzacji.

Poprawka 736
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi i rozwojem systemu.
Państwa członkowskie przyjmują 
stosowne środki w celu przyspieszenia 
procedur autoryzacji i koordynowania 
rozwoju sieci z procedurami autoryzacji 
dla instalatorów urządzeń wytwarzających 
energię elektryczną ze źródeł 
odnawialnych.

Or. de

Uzasadnienie

Potrzebne jest zintegrowane podejście, ponieważ samo poszerzenie sieci nie wystarczy, aby 
na przykład magazynować wystarczające ilości energii elektrycznej z energii wiatru, która 
podlega zmiennym poziomom produkcji. Należy także w związku z tym rozwijać zarządzanie 
całą siecią.
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Poprawka 737
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszystkie środki niezbędne do stworzenia 
infrastruktury sieci energetycznej 
umożliwiającej uwzględnienie dalszego 
rozwoju wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, przynajmniej aby 
osiągnąć cele ustanowione w planie 
działań w zakresie odnawialnych źródeł 
energii, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 738
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi. 

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z wykorzystaniem 
„inteligentnych” sieci dystrybucyjnych i
połączeniami międzysieciowymi między 
państwami członkowskimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Problematyka dostępu do sieci dla energii ze źródeł odnawialnych jest podzielona na 
wszystkie zdecentralizowane instalacje. Instalacje te produkują energię elektryczną w strefach 
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przemysłowych, która jest zużywana przez tę instalację lub przez budynki publiczne (szpitale 
itp.), handlowe lub mieszkalne. Podobnie jak instalacje skojarzonej produkcji energii, 
instalacje zdecentralizowane także powinny korzystać z najnowszych postępów legislacyjnych 
w zakresie przyłączenia do sieci, a ich wkład powinien być odzwierciedlony w procedurach i 
generowanych kosztach.

Poprawka 739
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej i 
biometanu ze źródeł odnawialnych, łącznie 
z połączeniami międzysieciowymi między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczny dostęp do sieci posiada kluczowe znaczenie dla producentów biometanu.

Poprawka 740
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do stworzenia 
infrastruktury sieci energetycznej 
umożliwiającej uwzględnienie dalszego 
rozwoju wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, łącznie z 
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międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

połączeniami międzysieciowymi między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 741
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rozpatrując powiększenie zdolności i 
dostosowanie, należy rozważyć rozwój i 
wykorzystanie technologii pośredniego 
magazynowania w celu osiągania 
szczytowej mocy. Rozwój takich 
technologii powinien być wspierany przez 
ukierunkowany europejski plan w 
zakresie zaawansowanych technologii 
magazynowania energii.

Or. en

Uzasadnienie

Brak równowagi pomiędzy wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych i 
zapotrzebowaniem na energię wymaga efektywnego pośredniego magazynowania zdolności 
energetycznych. Takie zdolności mogą być uzyskane przy wykorzystaniu na szeroką skalę 
połączonych systemów produkcji i magazynowania energii, które wykorzystują na przykład 
elektrochemiczne jednostki magazynowana energii, takie jak baterie.

Poprawka 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci i o 
ile pozwala na to bezpieczeństwo 
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operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

krajowego systemu 
elektroenergetycznego:
(a) państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują priorytetowe przyłączenie, 
przesył i dystrybucję energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii 
i zapewniają, że właściwi operatorzy 
systemu optymalizują, wzmacniają i 
poszerzają sieć na uzasadniony wniosek 
producenta energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych w celu zapewnienia 
priorytetowego przyłączenia, dostępu, 
przesyłu, dystrybucji i wysyłki energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii;
(b) państwa członkowskie zapewniają 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 
(c) przy wyborze instalacji wytwarzających 
energię elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

(d) państwa członkowskie zapewniają, że 
właściwi operatorzy systemu podejmują 
wszelkie stosowne środki operacyjne 
związane z siecią i rynkiem w celu 
zminimalizowania strat energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii.
Państwa członkowskie zapewniają, że 
właściwi operatorzy systemu publicznie i 
bez nieuzasadnionej zwłoki przedstawiają 
sprawozdanie na temat danych kwestii i 
podjętych środków.

Or. en
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Poprawka 743
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

2. Państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują priorytetowy przesył i 
dystrybucję energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
energii. Państwa członkowskie i właściwe 
organy regulacyjne zapewniają również 
priorytetowy dostęp do przesyłowego i 
dystrybucyjnego systemu sieciowego dla 
energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych. O ile pozwala na to 
bezpieczeństwo i niezawodność krajowego 
systemu elektroenergetycznego i zgodnie z 
przepisami operacyjnymi zatwierdzonymi 
przez właściwą władzę, przy wyborze 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
sieciowych i rozdzielnie mocy przyznają 
pierwszeństwo instalacjom 
wykorzystującym odnawialne źródła 
energii. Odejście od tej zasady jest możliwe 
tylko wtedy, gdy zagrożone jest 
bezpieczeństwo krajowego systemu 
energetycznego. Ciężar dowodu 
nieprzestrzegania zasady wyboru 
instalacji spoczywa na właściwym 
operatorze systemów sieciowych lub 
rozdzielni mocy i musi mu towarzyszyć 
system wypłaty odszkodowań dla 
producenta energii ze źródeł 
odnawialnych, który poniósł szkodę, 
zgodnie z planami rozwoju odnawialnych 
źródeł energii ustanowionymi przez każde 
państwo członkowskie. Operator sieci lub 
operator rozdzielni mocy powinien 
przedstawiać sprawozdanie na temat 
kwestii sieciowych i podjętych środków.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy podkreślić rolę krajowych organów regulacyjnych w ustanawianiu przepisów 
związanych z siecią. Ciężar dowodu nieudzielenia priorytetowego dostępu spoczywa na 
operatorze systemów sieciowych lub rozdzielni mocy i musi być zakomunikowany w 
przejrzysty sposób.

Poprawka 744
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii. 

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii i pochodzącej z 
elektrociepłowni. Operatorzy zarządzają 
sposobem, w jaki energia elektryczna jest 
dostarczana do sieci, aby umożliwić 
priorytetowy dostęp, o ile nie zagraża to 
bezpieczeństwu dostaw regionalnych, 
krajowych lub transregionalnych 
systemów elektroenergetycznych. 

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić bezpieczeństwo dostaw. UE wspiera także rozwój elektrociepłowni. Jeśli te 
systemy nie zostaną objęte priorytetowym dostępem do sieci, w pewnych okolicznościach będą 
one musiały zostać zamknięte, co doprowadzi także do obniżenia produkcji ciepła.
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Poprawka 745
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci oraz 
bezpieczeństwa dostaw państwa 
członkowskie zapewniają, że operatorzy 
systemów przesyłowych i systemów 
dystrybucji na ich terytorium gwarantują 
przesył i dystrybucję energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
energii. Zapewniają również priorytetowy 
dostęp do systemu sieciowego dla energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych i pochodzącej z 
elektrociepłowni. Priorytetowy dostęp do 
sieci dla energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych nie ma zastosowania do 
energii pochodzącej z elektrociepłowni. 
Jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że nie 
zostaną zaspokojone niezbędne potrzeby w 
zakresie ogrzewania, państwa 
członkowskie zapewnią, że energii 
elektrycznej wytwarzanej w 
elektrociepłowniach zostanie nadany taki 
sam priorytet. O ile pozwala na to 
bezpieczeństwo krajowego systemu 
elektroenergetycznego, przy wyborze 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii lub elektrociepłowniom.. 

Or. de

Uzasadnienie

W obszarach wietrznych wielokrotnie pojawiała się sytuacja, że z uwagi na to, że energia ze 
źródeł odnawialnych posiada priorytet, kiedy dostarczane są duże ilości energii elektrycznej 
wytwarzanej przez wiatr, elektrociepłownie muszą być zamykane i w związku z tym nie mogą 
już dostarczać ciepła. Aby uniknąć tego zagrożenia, energii ze źródeł odnawialnych nie 
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można przyznawać pierwszeństwa w dostępie do sieci przed energią pochodzącą z 
elektrociepłowni.

Poprawka 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Mogą one również 
zapewniać priorytetowe przyłączenie do 
systemu sieciowego dla energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych. Państwa członkowskie 
mogą postanowić, że o ile pozwala na to 
bezpieczeństwo krajowego systemu 
elektroenergetycznego, operatorzy 
systemów przesyłowych przyznają 
pierwszeństwo w przyłączeniu, wraz z 
wyważoną, opartą na rynku 
odpowiedzialnością, instalacjom 
wykorzystującym odnawialne źródła 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Nieograniczone pierwszeństwo dla energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych jest 
sprzeczne z dyrektywą w sprawie rynku energii elektrycznej, która wymaga stosowania 
procedur, które nie dyskryminują żadnych podmiotów rynkowych. Elektrownie wytwarzające 
energię ze źródeł odnawialnych muszą ponosić całkowitą odpowiedzialność za równowagę, 
ponieważ jest to zgodne z otwartym rynkiem energii elektrycznej.
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Poprawka 747
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Mogą również zapewniać 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych lub 
innych neutralnych pod względem emisji 
CO2 źródeł energii. O ile pozwala na to 
bezpieczeństwo krajowego systemu 
elektroenergetycznego, przy wyborze 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych mogą przyznawać
pierwszeństwo instalacjom 
wykorzystującym odnawialne źródła 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

O ile konieczne jest zapewnienie równego dostępu do sieci dla energii ze źródeł odnawialnych, 
obowiązkowy priorytetowy dostęp lub wybór źródeł odnawialnych jest sprzeczny z 
prawidłowym funkcjonowaniem rynku energetycznego. Ważne jest zatem, aby nie nakazywać 
priorytetowego dostępu lub priorytetowego wyboru.
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Poprawka 748
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii lub w instalacjach 
skojarzonej produkcji energii. Zapewniają 
również priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

Or. fr

Uzasadnienie

Problematyka dostępu do sieci dla energii ze źródeł odnawialnych jest podzielona na 
wszystkie zdecentralizowane instalacje. Instalacje te produkują energię elektryczną w strefach 
przemysłowych, która jest zużywana przez tę instalację lub przez budynki publiczne (szpitale 
itp.), handlowe lub mieszkalne. Podobnie jak instalacje skojarzonej produkcji energii, 
instalacje zdecentralizowane także powinny korzystać z najnowszych postępów legislacyjnych 
w zakresie przyłączenia do sieci, a ich wkład powinien być odzwierciedlony w procedurach i 
generowanych kosztach.
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Poprawka 749
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Mogą również zapewniać 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych mogą przyznawać
pierwszeństwo instalacjom 
wykorzystującym odnawialne źródła 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie dostępu do sieci i równego traktowania wszystkich sposobów
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jednak obowiązkowy priorytetowy 
dostęp jest sprzeczny z zasadami dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej i negatywnie 
wpłynąłby na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej. Operatorzy systemów przesyłowych 
i systemów dystrybucji muszą traktować wszystkich producentów jednakowo.
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Poprawka 750
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują, jako priorytet, przyłączenie, 
dostęp, przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

Or. en

Uzasadnienie

Odnawialne źródła energii są obecnie dyskryminowane na rynku energii elektrycznej. 
Opóźnienia, jakim stawiają czoła producenci energii ze źródeł odnawialnych, są nie do 
zaakceptowania. W samej Szkocji około 11,000 MW w ramach projektów wytwarzania energii 
głównie ze źródeł odnawialnych oczekuje na przyłączenie do przesyłu. Jeśli odnawialne 
źródła energii nie zostaną potraktowane jako priorytet w zakresie fizycznego przyłączenia, 
20%-owy cel może nie zostać osiągnięty.
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Poprawka 751
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci, 
bezpieczeństwa dostaw i uczciwej 
konkurencji państwa członkowskie 
zapewniają, że operatorzy systemów 
przesyłowych i systemów dystrybucji na 
ich terytorium gwarantują przesył i 
dystrybucję energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
i zapewniają priorytetowy dostęp do 
systemu sieciowego dla energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych. O ile pozwala na to 
bezpieczeństwo krajowego systemu 
elektroenergetycznego, przy wyborze 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

Or. en

Uzasadnienie

Przyznawanie pierwszeństwa musi także być uzależnione od niezawodności i bezpieczeństwa 
sieci. Niezawodność i bezpieczeństwo systemu oraz bezpieczeństwo dostaw muszą być 
koniecznie uwzględnione przy wdrażaniu priorytetowego dostępu i przepisów dotyczących 
wyboru z uwagi na wpływ, jaki na równowagę sieci wywiera zmienność nierozerwalnie 
związana z odnawialnymi źródłami energii. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
priorytetowego dostępu źródeł odnawialnych do sieci należy także uwzględnić opłacalność 
inwestycji i uczciwą konkurencję.
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Poprawka 752
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują fizyczne przyłączenie w ciągu 
dwóch lat od złożenia wniosku, dostęp, 
przesył i dystrybucję energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
energii. Państwa członkowskie zapewniają
również priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze i zagwarantowane na czas fizyczne podłączenie ułatwi skuteczniejszą penetrację rynku 
przez odnawialne źródła energii.

Poprawka 753
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
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państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, pod 
warunkiem spełnienia wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa dostaw i innych 
ograniczeń operacyjnych. O ile pozwala 
na to bezpieczeństwo krajowego systemu 
elektroenergetycznego, przy wyborze 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

Or. en

Poprawka 754
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii, w rozsądnym terminie od 
złożenia wniosku o przyznanie takiej 
zdolności. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
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instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana rola operatorów systemów przesyłowych i systemów dystrybucji, aby mieli oni 
prawo do wyboru instalacji wytwarzających energię elektryczną lub przyznawania 
pierwszeństwa pewnym elektrowniom, ma sens tylko w ramach systemu wsparcia opartego na 
gwarantowanych cenach zakupu energii. Gdyby takie systemy wsparcia nie były obowiązkowe 
dla państw członkowskich, przepisy te wyraźnie zakłócałyby rynek i musiałyby zostać 
uchylone.

Poprawka 755
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii. 

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Mogą również zapewniać 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii. 

Or. en



AM\731121PL.doc 45/140 PE409.428v01-00

PL

Uzasadnienie

Na nordyckim rynku energii elektrycznej wszelki dostęp do sieci opiera się na umowach 
handlowych. W przypadku gdy uczestnik rynku sprzedał swoją energię elektryczną na rynku 
energii elektrycznej, ma on zagwarantowany dostęp do sieci. Dlatego nie będzie potrzeby 
przyznawania pierwszeństwa dostępu do sieci, jeśli rynek będzie skonstruowany tak jak w 
krajach nordyckich.

Poprawka 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji stworzenia i 
opublikowania standardowych zasad, 
odnoszących się do ponoszenia i podziału 
kosztów dostosowań technicznych, takich 
jak przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, koniecznych w celu włączenia 
nowych producentów dostarczających 
energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł 
odnawialnych do wspólnej sieci.

3. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji stworzenia i 
opublikowania standardowych zasad, 
odnoszących się do ponoszenia i podziału 
kosztów dostosowań technicznych, takich 
jak przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, koniecznych w celu włączenia 
nowych producentów dostarczających 
energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł 
odnawialnych do wspólnej sieci. Państwa 
członkowskie zapewniają, że zmiany w 
zakresie kosztów wynikających z niniejszej 
dyrektywy są uwzględniane, a straty 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji są wyrównywane w 
ramach struktur taryfowych.

Or. en

Poprawka 757
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają od 3. Państwa członkowskie i właściwe 



PE409.428v01-00 46/140 AM\731121PL.doc

PL

operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji stworzenia i 
opublikowania standardowych zasad, 
odnoszących się do ponoszenia i podziału 
kosztów dostosowań technicznych, takich 
jak przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, koniecznych w celu włączenia 
nowych producentów dostarczających 
energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł 
odnawialnych do wspólnej sieci.

organy regulacyjne wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji stworzenia i 
opublikowania standardowych zasad, 
odnoszących się do ponoszenia i podziału 
kosztów dostosowań technicznych, takich 
jak przyłączenia do sieci, wzmocnienia 
sieci, poprawa eksploatacji sieci oraz 
zasady dotyczące niedyskryminującego 
wdrażania kodeksów odnoszących się do 
sieci, koniecznych w celu włączenia 
nowych producentów dostarczających 
energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł 
odnawialnych do wspólnej sieci. Zasady te 
zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 
30 czerwca 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Codzienne operacje dotyczące sieci różnią się od wzmocnienia sieci.

Poprawka 758
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji stworzenia i 
opublikowania standardowych zasad, 
odnoszących się do ponoszenia i podziału 
kosztów dostosowań technicznych, takich 
jak przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, koniecznych w celu włączenia 
nowych producentów dostarczających 
energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł 
odnawialnych do wspólnej sieci.

3. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji stworzenia i 
opublikowania standardowych zasad, 
odnoszących się do ponoszenia i podziału 
kosztów dostosowań technicznych, takich 
jak przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, koniecznych w celu włączenia 
nowych producentów dostarczających 
energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł 
odnawialnych lub w instalacjach 
skojarzonej produkcji energii do wspólnej 
sieci.

Or. fr
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Uzasadnienie

Problematyka dostępu do sieci dla energii ze źródeł odnawialnych jest podzielona na 
wszystkie zdecentralizowane instalacje. Instalacje te produkują energię elektryczną w strefach 
przemysłowych, która jest zużywana przez tę instalację lub przez budynki publiczne (szpitale 
itp.), handlowe lub mieszkalne. Podobnie jak instalacje skojarzonej produkcji energii, 
instalacje zdecentralizowane także powinny korzystać z najnowszych postępów legislacyjnych 
w zakresie przyłączenia do sieci, a ich wkład powinien być odzwierciedlony w procedurach i 
generowanych kosztach.

Poprawka 759
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji dostarczania 
wyczerpujących i szczegółowych 
informacji dotyczących systemów 
przesyłowych każdemu nowemu 
producentowi, który pragnie zostać 
przyłączony do sieci przesyłowej i 
dystrybucyjnej. Informacje te powinny 
obejmować dane dotyczące już przyznanej 
zdolności przesyłowej oraz tej, która wciąż 
jest dostępna.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania większej pewności prawnej i wzmocnienia zaufania inwestorów 
konieczne jest dostarczenie nowym producentom odpowiednich informacji dotyczących 
systemów przesyłowych, ponieważ ich brak jest poważną przeszkodą dla rozwoju nowych 
elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii.
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Poprawka 760
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie lub właściwe 
organy regulacyjne wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji sieci wysoko- i 
średnionapięciowych dostarczania 
wyczerpujących i szczegółowych 
informacji dotyczących systemów 
przesyłowych każdemu nowemu 
producentowi, który pragnie zostać 
przyłączony do sieci przesyłowej i 
dystrybucyjnej, w tym informacji na temat 
już przyznanej zdolności przesyłowej oraz 
tej, która wciąż jest dostępna.

Or. it

Uzasadnienie

Producenci energii ze źródeł odnawialnych stawiają czoła niepewności, w tym w 
szczególności brakowi informacji na temat systemów przesyłowych, co jest bardzo istotną 
kwestią w przypadku rozwoju instalacji wytwarzających czystą energię.

W celu zagwarantowania większej pewności prawnej i wzmocnienia zaufania inwestorów 
konieczne jest dostarczenie każdemu nowemu producentowi, który pragnie zostać przyłączony 
do systemu, szczegółowych informacji dotyczących systemów przesyłowych.

Poprawka 761
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą wymagać od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji pokrycia w całości 
lub w części kosztów, o których mowa w 
ust. 3. Państwa członkowskie dokonują 

4. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą wymagać od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji pokrycia w całości 
lub w części kosztów, o których mowa w 
ust. 3. Państwa członkowskie mogą także 
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przeglądu i podejmują niezbędne środki w 
celu usprawnienia ram i przepisów 
dotyczących ponoszenia i podziału 
kosztów, o których mowa w ust. 3, 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. i co 
dwa lata po tej dacie w celu zapewnienia 
integracji nowych producentów zgodnie z 
brzmieniem tego ustępu.

nałożyć na tych operatorów obowiązek 
pokrycia, w całości lub w części, kosztów 
dostarczania energii elektrycznej osobom 
fizycznym, które posiadają dochody niższe 
od krajowego progu ubóstwa. Państwa 
członkowskie dokonują przeglądu i 
podejmują niezbędne środki w celu 
usprawnienia ram i przepisów dotyczących 
ponoszenia i podziału kosztów, o których 
mowa w ust. 3, najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2011 r. i co dwa lata po tej dacie 
w celu zapewnienia integracji nowych 
producentów zgodnie z brzmieniem tego 
ustępu.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość wykorzystania zasobów wszystkich 
producentów energii na rzecz wybiórczej polityki umożliwiającej dostarczanie energii 
elektrycznej po rozsądnej cenie osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 762
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej i 
szczegółowej oceny kosztów związanych z 
przyłączeniem. Państwa członkowskie 
mogą zezwolić producentom energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
pragnącym przyłączyć się do sieci na 
ogłoszenie przetargu na roboty 
przyłączeniowe.

5. Państwa członkowskie i właściwe 
organy regulacyjne wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu:

(a) wyczerpującej i szczegółowej oceny 
kosztów związanych z przyłączeniem;
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(b) harmonogramu odbioru i rozpatrzenia 
wniosku o przyłączenie do sieci;
(c) harmonogramu rzeczywistego 
przyłączenia do sieci;
Państwa członkowskie lub właściwe 
organy regulacyjne ustanawiają przepisy 
nakładające sankcje w przypadku 
nieprzestrzegania zasad określonych w lit. 
a), b) i c).
Państwa członkowskie lub właściwe 
organy regulacyjne mogą zezwolić 
producentom energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, pragnącym przyłączyć się 
do sieci na ustalenie we własnym zakresie 
potrzeb przyłączeniowych.

Or. it

Uzasadnienie

Jedną z głównych trudności, jakie napotykają operatorzy pragnący wybudować elektrownie 
wykorzystujące źródła odnawialne, jest niepewność proceduralna związana ze składaniem 
wniosków o dostęp do sieci.

Istnienie długich procedur przyłączenia do sieci jest przeszkodą dla decentralizacji produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. Konieczne jest zatem zaostrzenie zasad dotyczących dostępu 
do sieci i zapewnienie, że wszystkie państwa członkowskie transponują obowiązujące 
prawodawstwo w tym zakresie.

Poprawka 763
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej i 
szczegółowej oceny kosztów związanych z 
przyłączeniem. Państwa członkowskie 

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu:
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mogą zezwolić producentom energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
pragnącym przyłączyć się do sieci na 
ogłoszenie przetargu na roboty 
przyłączeniowe.

(a) wyczerpującej i szczegółowej oceny 
kosztów związanych z przyłączeniem;

(b) rozsądnego i precyzyjnego 
harmonogramu przyjęcia i rozpatrzenia 
wniosku o przyłączenie do sieci;
(c) rozsądnego i precyzyjnego 
harmonogramu rzeczywistego 
przyłączenia do sieci.
Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy nakładające sankcje w przypadku 
nieprzestrzegania zasad określonych w lit. 
a), b) i c) niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Niepewność związana z procedurą składania wniosku o dostęp do sieci jest jedną z 
poważniejszych przeszkód dla operatorów planujących stworzyć nowe elektrownie 
wytwarzające energię odnawialną. W celu zagwarantowania operatorom większej pewności 
prawnej konieczne jest wzmocnienie zasad dotyczących przyłączenia do sieci, w tym 
wyraźnego harmonogramu rozpatrywania wniosków składanych przez nowych producentów.

Poprawka 764
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej i 
szczegółowej oceny kosztów związanych z 
przyłączeniem. Państwa członkowskie 
mogą zezwolić producentom energii 

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej i 
szczegółowej oceny kosztów związanych z 
przyłączeniem, w tym precyzyjnych i 
rozsądnych terminów nieprzekraczających 
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elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
pragnącym przyłączyć się do sieci na 
ogłoszenie przetargu na roboty 
przyłączeniowe.

łącznie dwóch lat. Państwa członkowskie 
mogą zezwolić producentom energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
pragnącym przyłączyć się do sieci na 
ogłoszenie przetargu na roboty 
przyłączeniowe.

Or. en

Poprawka 765
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej i 
szczegółowej oceny kosztów związanych z
przyłączeniem. Państwa członkowskie 
mogą zezwolić producentom energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
pragnącym przyłączyć się do sieci na 
ogłoszenie przetargu na roboty 
przyłączeniowe.

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej i 
szczegółowej oceny kosztów związanych z 
przyłączeniem, w tym precyzyjnych i 
rozsądnych terminów nieprzekraczających 
łącznie dwóch lat. Państwa członkowskie 
mogą zezwolić producentom energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
pragnącym przyłączyć się do sieci na 
ogłoszenie przetargu na roboty 
przyłączeniowe.

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze i zagwarantowane na czas fizyczne podłączenie ułatwi skuteczniejszą penetrację rynku 
przez odnawialne źródła energii.
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Poprawka 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej i 
szczegółowej oceny kosztów związanych z 
przyłączeniem. Państwa członkowskie 
mogą zezwolić producentom energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
pragnącym przyłączyć się do sieci na 
ogłoszenie przetargu na roboty 
przyłączeniowe.

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej i 
szczegółowej oceny kosztów związanych z 
przyłączeniem, w oparciu o koszty, o 
których mowa w ust. 3. Państwa 
członkowskie mogą zezwolić producentom 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, pragnącym przyłączyć się 
do sieci na ogłoszenie przetargu na roboty 
przyłączeniowe.

Or. en

Poprawka 767
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej i 
szczegółowej oceny kosztów związanych z 
przyłączeniem. Państwa członkowskie 
mogą zezwolić producentom energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
pragnącym przyłączyć się do sieci na 
ogłoszenie przetargu na roboty 
przyłączeniowe.

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej i 
szczegółowej oceny kosztów związanych z 
przyłączeniem. Państwa członkowskie 
mogą zezwolić producentom energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
pragnącym przyłączyć się do sieci na 
ogłoszenie przetargu na roboty 
przyłączeniowe. Przetargi są 
organizowane w oparciu o obowiązujące 
przepisy techniczne.
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Or. de

Uzasadnienie

W ramach wdrażania dyrektywy należy uwzględnić obowiązujące przepisy techniczne. 
Operator sieci musi zawsze zarządzać siecią, która zapewnia bezpieczeństwo dostaw, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami technicznymi. Wymóg ten musi być spełniony, gdy elektrownie 
wykorzystują maksymalne zdolności, a także gdy producenci nie dostarczają żadnej energii do 
sieci. Rozwój sieci i związane z nim poziomy inwestycji muszą zatem uwzględniać sytuacje 
charakteryzujące się zarówno maksymalnym, jak i minimalnym poziomem energii 
gwarantowanej.

Poprawka 768
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Podział kosztów, o którym mowa w ust. 
3, egzekwuje się za pomocą mechanizmu 
opartego o obiektywne, przejrzyste i 
niedyskryminujące kryteria, uwzględniając 
korzyści, jakie odnoszą z przyłączenia 
pierwsi i kolejno przyłączani producenci, 
jak również operatorzy systemów 
przesyłowych i systemów dystrybucji.

6. Podział kosztów, o którym mowa w ust. 
3, egzekwuje się za pomocą mechanizmu 
opartego o obiektywne, przejrzyste i 
niedyskryminujące kryteria.

Or. de

Uzasadnienie

Włączenie przyszłych korzyści do obliczenia kosztów jest niewykonalne i prowadziłoby do 
licznych sporów prawnych.
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Poprawka 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Podział kosztów, o którym mowa w ust. 
3, egzekwuje się za pomocą mechanizmu 
opartego o obiektywne, przejrzyste i 
niedyskryminujące kryteria, uwzględniając 
korzyści, jakie odnoszą z przyłączenia 
pierwsi i kolejno przyłączani producenci, 
jak również operatorzy systemów 
przesyłowych i systemów dystrybucji.

6. Podział kosztów, o którym mowa w ust. 
3, egzekwuje się za pomocą mechanizmu 
opartego o obiektywne, przejrzyste i 
niedyskryminujące kryteria, uwzględniając 
korzyści odnoszące się do kosztów 
przyłączenia, jakie odnoszą z przyłączenia 
pierwsi i kolejno przyłączani producenci.

Or. en

Uzasadnienie

Obliczenie możliwych kosztów dla całego systemu, a także dla już przyłączonych producentów 
nigdy nie doprowadzi do uzyskania jednoznacznego wyniku. Możliwym skutkiem takiego 
stanu rzeczy mogą być zakłócenia pomiędzy wnioskującymi.

Poprawka 770
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obciążanie opłatami za przesył i 
dystrybucję nie dyskryminuje energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w 
szczególności energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, wytwarzanej w 
regionach peryferyjnych, takich jak 
regiony wyspiarskie i regiony o niskiej 
gęstości zaludnienia.

7. Krajowe organy regulacyjne 
wprowadzają obowiązek, że obciążanie 
opłatami za przesył i dystrybucję nie 
dyskryminuje energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych i nie dyskryminuje
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, wytwarzanej w regionach 
peryferyjnych, takich jak regiony 
wyspiarskie i regiony o niskiej gęstości 
zaludnienia; Komisja prowadzi 
dochodzenia w sprawie nadużyć tego 
przepisu i podejmuje konieczne środki 
naprawcze, jeśli dochodzi do jego 
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naruszenia.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie stale naruszały tę klauzulę, a Komisja nie przestrzegała swojego 
obowiązku, aby wprowadzić ją w życie. Poprawka tak formułuje przepis, aby obowiązki 
właściwych władz były całkowicie jasne.

Poprawka 771
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają, że 
opłaty nakładane przez operatorów 
systemów przesyłowych i systemów 
dystrybucji za przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej z elektrowni 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii odpowiadają korzyściom 
finansowym płynącym z przyłączenia 
takich elektrowni do sieci. Korzyści takie 
mogą płynąć z bezpośredniego 
wykorzystania sieci niskonapięciowej.

8. Państwa członkowskie zapewniają, że 
opłaty nakładane przez operatorów 
systemów przesyłowych i systemów 
dystrybucji za przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej z elektrowni 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii odpowiadają kosztom płynącym z 
przyłączenia takich elektrowni do sieci. 

Or. de

Uzasadnienie

Korzyści z dystrybuowanego wytwarzania, do których się odniesiono, i możliwość ich 
kwantyfikacji należy uznać za problematyczne, ponieważ dystrybuowane wytwarzanie może 
jedynie ograniczyć straty sieci, jeśli jest ona zasilana we właściwym czasie i właściwą ilością. 
Ponadto usługi dostarczane przez odnawialne źródła energii są często trudne do 
zaplanowania, a dostarczanie energii elektrycznej do sieci, czasami niezwiązane z jej 
wykorzystaniem, często może nawet zwiększyć straty.
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Poprawka 772
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają, że 
opłaty nakładane przez operatorów 
systemów przesyłowych i systemów 
dystrybucji za przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej z elektrowni 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii odpowiadają korzyściom 
finansowym płynącym z przyłączenia 
takich elektrowni do sieci. Korzyści takie 
mogą płynąć z bezpośredniego 
wykorzystania sieci niskonapięciowej.

8. Państwa członkowskie zapewniają, że 
opłaty nakładane przez operatorów 
systemów przesyłowych i systemów 
dystrybucji za przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej z zakładów skojarzonej 
produkcji energii lub elektrowni 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii odpowiadają korzyściom 
finansowym płynącym z przyłączenia 
takich elektrowni do sieci. Korzyści takie 
mogą płynąć z bezpośredniego 
wykorzystania sieci niskonapięciowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Problematyka dostępu do sieci dla energii ze źródeł odnawialnych jest podzielona na 
wszystkie zdecentralizowane instalacje. Instalacje te produkują energię elektryczną w strefach 
przemysłowych, która jest zużywana przez tę instalację lub przez budynki publiczne (szpitale 
itp.), handlowe lub mieszkalne. Podobnie jak instalacje skojarzonej produkcji energii, 
instalacje zdecentralizowane także powinny korzystać z najnowszych postępów legislacyjnych 
w zakresie przyłączenia do sieci, a ich wkład powinien być odzwierciedlony w procedurach i 
generowanych kosztach.

Poprawka 773
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja UE i państwa członkowskie 
opracują skoordynowane podejście do 
wykorzystywania przybrzeżnej energii 
wiatru i energii morskiej na Morzu 
Północnym, Morzu Irlandzkim, Atlantyku 
i Morzu Bałtyckim. Plan ten będzie 
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obejmował usprawnioną procedurę 
autoryzacji, a konieczna infrastruktura 
sieci zarówno na brzegu, jak i na morzu 
będzie projektem priorytetowym w ramach 
inicjatywy sieci transeuropejskiej (TEN).
Komisja UE i państwa członkowskie 
opracują skoordynowane podejście do 
rozwoju zdolności w zakresie energii 
wiatru lub termalnej energii słonecznej w 
regionie śródziemnomorskim zarówno w 
krajach UE, jak i w krajach 
nienależących do UE. Niezbędna
infrastruktura sieciowa i lepsza
koordynacja pomiędzy poszczególnymi 
operatorami systemu na szczeblu 
europejskim będzie projektem 
priorytetowym w ramach inicjatywy sieci 
transeuropejskiej (TEN).

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój potencjału wiatru przybrzeżnego i morskiego na Morzy Północnym i Morzu Bałtyckim 
oraz rozwój potencjału termalnej energii słonecznej i energii wiatru w regionie 
śródziemnomorskim będzie ułatwiony poprzez skoordynowane podejście i powinien być 
priorytetem w ramach inicjatywy TEN.

Poprawka 774
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja do dwóch lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy przeprowadza 
ocenę potencjalnych kosztów dla
energochłonnych branż i gospodarstw 
domowych, wynikających z koniecznego
dostosowania technicznego sieci 
przesyłowej i dystrybucyjnej energii 
elektrycznej.
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Państwa członkowskie podejmują 
stosowne środki, aby chronić 
konsumentów szczególnie narażonych pod 
względem energetycznym przed pełnymi 
kosztami, o których mowa w ust. 8a, i aby 
obniżyć krąg osób mających ograniczoną 
swobodę w korzystaniu z energii.

Or. en

Uzasadnienie

Wzrost kosztów, a w związku z tym końcowych rachunków za energię elektryczną, do jakich 
prowadzi proponowana dyrektywa, będzie potencjalnie bardzo istotny dla energochłonnych 
sektorów przemysłu i dla gospodarstw domowych. W związku z tym ważne jest, aby Komisja 
przeprowadziła ocenę w celu pełniejszego zrozumienia tych potencjalnych kosztów i aby 
państwa członkowskie zajęły się możliwym wpływem właściwych środków na szczególnie 
narażonych lub uboższych konsumentów.

Poprawka 775
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Państwa członkowskie przeprowadzają 
ocenę konieczności rozszerzenia 
istniejącej infrastruktury sieci gazowej w 
celu ułatwienia włączenia gazu ze źródeł 
odnawialnych w oparciu o kryteria 
środowiskowe, techniczne i ekonomiczne, 
biorąc pod uwagę alternatywne sposoby 
lokalnej waloryzacji.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie gazu z odnawialnych źródeł energii do sieci jest jednym z potencjalnych sposobów 
waloryzacji. Z uwagi na koszty infrastruktury, ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa, 
zdrowia lub ograniczenia techniczne, włączenie biogazu i związane z tym rozszerzenie sieci 
powinny być oparte na solidnej ocenie przy uwzględnieniu lokalnych sposobów waloryzacji, 
takich jak produkcja energii elektrycznej i ciepła. Koszty inwestycyjne i operacyjne oraz czas 
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trwania produkcji gazu z odnawialnych źródeł energii powinny być częścią tej oceny.

Poprawka 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. W przypadku, gdy włączenie biogazu 
produkowanego ze źródeł odnawialnych 
jest rozwiązaniem właściwym zgodnie z 
kryteriami środowiskowymi, technicznymi 
i ekonomicznymi, bez uszczerbku dla 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
gazowej państwa członkowskie dbają o to, 
aby operatorzy sieci przesyłowej i 
dystrybucji gazu gwarantowali, na ich 
terytorium, przesył i dystrybucję gazu 
produkowanego z odnawialnych źródeł 
energii w zakresie, w jakim ten gaz może 
być dystrybuowany pod względem 
technicznym i w sposób pewny wśród 
konsumentów.
Koszty przyłączenia do sieci obejmują 
podłączenie do punktu przyłączenia, 
system pomiaru ciśnienia, urządzenia do 
podwyższania ciśnienia i do kalibrowania 
pomiarów.
W razie konieczności państwa 
członkowskie mogą żądać od operatorów 
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 
częściowego pokrycia wyżej wymienionych 
kosztów. 
Najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r. 
państwa członkowskie podejmują środki 
konieczne do określenia ram prawnych i 
zasad dotyczących pokrycia, w całości lub 
w części, tych kosztów. Następnie co dwa 
lata dokonują ich przeglądu i włączają je 
do krajowych planów działań, jak 
wskazano w art. 4.
Operatorzy sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych zapewniają także 
priorytetowy dostęp do systemu dla gazu 
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produkowanego z odnawialnych źródeł 
energii, jeśli jest to zgodne z zarządzaniem 
siecią.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku gdy włączenie biogazu produkowanego ze źródeł odnawialnych jest 
rozwiązaniem właściwym, konieczne jest ustanowienie norm dotyczących bezpieczeństwa, 
warunków technicznych i zasad dotyczących podziału kosztów. W celu obniżenia skutków 
finansowych wywieranych na konsumentów końcowych, zasady te gwarantują, że każda 
uczestnicząca strona działa w sposób ekonomicznie efektywny. Z uwagi na różnorodność 
systemów pomocy krajowej i silną specyfikę każdego programu włączenia, bardziej stosowne 
jest określenie tych zasad na szczeblu krajowym.

Poprawka 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Państwa członkowskie dokonują oceny 
konieczności poszerzenia istniejącej sieci 
gazociągów w celu ułatwienia włączenia 
gazu produkowanego z odnawialnych 
źródeł energii, w oparciu o kryteria 
środowiskowe, techniczne i ekonomiczne, 
uwzględniające alternatywne środki 
lokalnej waloryzacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Włączenie gazu z odnawialnych źródeł energii do sieci jest jedną z możliwych metod
eksploatacji. Z uwagi na koszty związane z infrastrukturą i bezpieczeństwem, ograniczenia w 
zakresie zdrowia lub ograniczenia techniczne, włączenie biogazu i związane z tym 
rozszerzenie sieci gazociągów muszą być oparte na ważnej ocenie, biorąc pod uwagę metody 
wykorzystywania istniejącego biogazu na szczeblu lokalnym, takie jak produkcja energii 
elektrycznej lub ciepła. Trzeba wziąć pod uwagę konieczne inwestycje, koszty operacyjne oraz 
czas trwania produkcji gazu z odnawialnych źródeł energii.
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Poprawka 778
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. W przypadku włączenia do sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych gazu z 
odnawialnych źródeł energii, państwa 
członkowskie określają przejrzyste i 
niedyskryminujące zasady dotyczące 
jakości gazu, biorąc pod uwagę kryteria 
niezawodności, bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego.
Państwa członkowskie określają także 
niedyskryminujące i przejrzyste ramy 
umożliwiające operatorom systemu 
przesyłowego i dystrybucyjnego 
określenie, dla każdego wniosku o 
włączenie, właściwych wymogów 
technicznych. 
Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
podziału obowiązków w zakresie 
kontrolowania ograniczeń technicznych, 
pomiarów jakości gazu i w stosownych 
przypadkach operacji odoryzacji.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie szczegółowych standardów w zakresie jakości gazu w celu zapewnienia 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci gazowej, a także niezawodnego, bezpiecznego i 
zdrowego końcowego zastosowania, należy do zakresu obowiązków państw członkowskich. 
Takie kwestie nie mogą należeć tylko i wyłącznie do zakresu obowiązków operatorów i/lub 
producentów.

Jeśli chodzi o warunki techniczne, z uwagi na silną specyfikę poszczególnych projektów 
włączenia, państwa członkowskie określają przejrzyste i niedyskryminujące ramy, a 
szczegółowe warunki są ustanawiane przez operatorów systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego dla każdego projektu w oparciu o te ogólne ramy.
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Poprawka 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8c. W przypadku włączenia do sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych biogazu 
produkowanego z odnawialnych źródeł 
energii, państwa członkowskie określają 
przejrzyste i niedyskryminujące zasady 
dotyczące jakości gazu, biorąc pod uwagę 
kryteria niezawodności, bezpieczeństwa i 
zdrowia publicznego. 
Państwa członkowskie określają także 
niedyskryminujące i przejrzyste ramy 
umożliwiające operatorom systemu 
przesyłowego i dystrybucyjnego 
określenie, dla każdego wniosku o 
włączenie, właściwych wymogów 
technicznych.
Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
podziału obowiązków w zakresie 
kontrolowania ograniczeń technicznych, 
pomiarów jakości gazu i w stosownych 
przypadkach operacji odoryzacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Określenie precyzyjnych zasad w zakresie jakości gazu w celu zapewnienia niezawodności i 
bezpieczeństwa sieci gazociągów, a także zagwarantowania, że końcowe zastosowanie jest 
niezawodne i bezpieczne pod względem technicznym i zdrowotnym, leży w gestii państw 
członkowskich. Jeśli chodzi o warunki techniczne,, z uwagi na silną specyfikę poszczególnych 
projektów włączenia, państwa członkowskie określają przejrzyste i niedyskryminujące ramy, a 
szczegółowe warunki są ustanawiane przez operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej dla 
każdego projektu w oparciu o te ogólne ramy.
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Poprawka 780
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Państwa członkowskie podejmują środki 
konieczne do tego, aby rozwój 
infrastruktury uwzględniał rozwój 
lokalnej produkcji ogrzewania i 
chłodzenia z odnawialnych źródeł energii.

Or. de

Uzasadnienie

Wsparcie dla infrastruktury ogrzewania i chłodzenia jest dokładnie tak samo konieczne jak 
przepisy ustanowione w art. 14.

Poprawka 781
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w odniesieniu do biopaliw i 

innych biopłynów

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w odniesieniu do energii 

pozyskiwanej z biomasy

Or. en

Uzasadnienie

Cele w zakresie ograniczenia zmian klimatu, zachowania bioróżnorodności i ochrony praw 
socjalnych pracowników zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska zostaną rozszerzone na wszystkie rodzaje biomasy do celów wytworzenia 
energii w przedmiotowej dyrektywie oraz na wszystkie sektory przemysłu – sektor paliwowy, 
spożywczy i drzewny – z którymi biopaliwa wchodzą w interakcję.



AM\731121PL.doc 65/140 PE409.428v01-00

PL

Poprawka 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w odniesieniu do biopaliw i 

innych biopłynów

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska i rozwoju społecznego w 

odniesieniu do energii pozyskiwanej z 
biomasy

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz kryteriów rozwoju środowiska konieczne są także kryteria rozwoju społecznego. W 
każdym miejscu w sprawozdaniu, gdzie wspomina się o „biopaliwach i innych biopłynach” 
należy je zastąpić „energią pozyskiwaną z biomasy”, ponieważ wszystkie rodzaje biomasy 
powinny podlegać kryteriom zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 783
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów

Kryteria zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do biopaliw i innych 

biopłynów

Or. en



PE409.428v01-00 66/140 AM\731121PL.doc

PL

Poprawka 784
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w odniesieniu do biopaliw i 

innych biopłynów

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w odniesieniu do biomasy, 

biopaliw i innych biopłynów

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie rodzaje energii z przeznaczeniem dla transportu produkowane z roślin powinny 
podlegać tym samym kryteriom zrównoważonego rozwoju środowiska. Do słów „biopaliwa” i 
„biopłyny” powinno zostać dodane słowo „biomasa”, tak aby nie dopuścić do powstania luki, 
która mogłaby wynikać z rozwoju technologicznego, np. stosowania biomasy do wytwarzania 
wodoru z przeznaczeniem dla transportu.

Poprawka 785
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w odniesieniu do biopaliw i 

innych biopłynów

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów biomasy wykorzystywanych do 

celów energetycznych

Or. en

Uzasadnienie

Obecne kryteria zrównoważonego rozwoju nie mogą zagwarantować zrównoważonego 
rozwoju biomasy i nie uwzględniają wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
poprawka ma na celu lepsze uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Minimalne 
standardy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do energii elektrycznej 
i paliw transportowych są zgodne z tym, czego można oczekiwać od obecnych strumieni 
biomasy i technologii (w oparciu o ostatnie publikacje).
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Poprawka 786
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnia 
się do celów określonych w lit. a), b) i c) 
wyłącznie jeżeli spełniają one kryteria 
określone w ust. 2–5:

1. Niezależnie od tego, czy surowce były 
uprawiane na czy też poza terytorium 
Wspólnoty, energię z biomasy, biopaliwa i 
inne biopłyny uwzględnia się do celów 
określonych w lit. a)-c) wyłącznie jeżeli 
spełniają one kryteria określone w ust. 2–5:

(a) kontrola zgodności z wymogami 
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
celów krajowych;

(a) kontrola zgodności z wymogami 
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
celów krajowych;

(aa) kontrola spełniania przez paliwa 
transportowe wymogów ustanowionych w 
dyrektywie w sprawie jakości paliw;

(b) kontrola spełnienia obowiązku 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych;

(b) kontrola spełnienia obowiązku 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych;

(c) kwalifikowalność do wsparcia 
finansowego w odniesieniu do 
wykorzystania biopaliw i innych 
biopłynów.

(c) kwalifikowalność do wsparcia 
finansowego w odniesieniu do 
wykorzystania biopaliw i innych 
biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa musi być w pełni zgodna z wymogami dyrektywy w sprawie jakości 
paliw.
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Poprawka 787
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnia 
się do celów określonych w lit. a), b) i c) 
wyłącznie jeżeli spełniają one kryteria 
określone w ust. 2–5:

1. Wszystkie rodzaje biomasy 
wykorzystywane do produkcji energii
uwzględnia się do celów określonych w lit. 
a), b) i c) wyłącznie jeżeli spełniają one 
kryteria określone w ust. 2–9:

(a) kontrola zgodności z wymogami 
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
celów krajowych;

(a) kontrola zgodności z wymogami 
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
celów krajowych;

(b) kontrola spełnienia obowiązku 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych;

(b) kontrola spełnienia obowiązku 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych;

(c) kwalifikowalność do wsparcia 
finansowego w odniesieniu do 
wykorzystania biopaliw i innych 
biopłynów.

(c) kwalifikowalność do wsparcia 
finansowego w odniesieniu do 
wykorzystania biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne kryteria zrównoważonego rozwoju nie mogą zagwarantować zrównoważonego 
rozwoju biomasy i nie uwzględniają wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
poprawka ma na celu lepsze uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Minimalne 
standardy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do energii elektrycznej 
i paliw transportowych są zgodne z tym, czego można oczekiwać od obecnych strumieni 
biomasy i technologii (w oparciu o ostatnie publikacje).

Poprawka 788
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 1 – zdanie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnia 1. Niezależnie od tego, czy surowce były 
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się do celów określonych w lit. a), b) i c) 
wyłącznie jeżeli spełniają one kryteria 
określone w ust. 2–5:

uprawiane na czy też poza terytorium 
Wspólnoty, biopaliwa i inne biopłyny 
uwzględnia się do celów określonych w lit. 
a), b) i c) wyłącznie jeżeli spełniają one 
kryteria określone w ust. 2–5:

Or. en

Poprawka 789
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 1 – zdanie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnia 
się do celów określonych w lit. a), b) i c) 
wyłącznie jeżeli spełniają one kryteria 
określone w ust. 2–5:

1. Energię pozyskiwaną z biomasy
uwzględnia się do celów określonych w lit. 
a), b) i c) wyłącznie jeżeli spełnia ona
kryteria określone w ust. 2–5:

Or. en

Uzasadnienie

Cele w zakresie ograniczenia zmian klimatu, zachowania bioróżnorodności i ochrony praw 
socjalnych pracowników zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska zostaną rozszerzone na wszystkie rodzaje biomasy do celów wytworzenia 
energii w przedmiotowej dyrektywie oraz na wszystkie sektory przemysłu – sektor paliwowy, 
spożywczy i drzewny – z którymi biopaliwa wchodzą w interakcję.

Poprawka 790
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 1 – zdanie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnia 
się do celów określonych w lit. a), b) i c) 
wyłącznie jeżeli spełniają one kryteria 
określone w ust. 2–5:

1. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnia 
się do celów określonych w lit. a), b) i c) 
wyłącznie jeżeli spełniają one kryteria 
określone w ust. 2a–5:
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Or. de

Uzasadnienie

Konieczne z uwagi na zdefiniowanie nowego kryterium.

Poprawka 791
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) kontrola spełniania przez paliwa 
transportowe wymogów ustanowionych w 
dyrektywie w sprawie jakości paliw;

Or. en

Uzasadnienie

Zasady dotyczące biopaliw w sektorze transportu powinny zostać zharmonizowane zarówno z 
dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych jak i dyrektywą w sprawie jakości paliw. 
W związku z tym konieczne jest wprowadzenie wzajemnego odniesienia, aby zapewnić 
stosowanie jednego zestawu zasad w ramach obydwu dyrektyw.

Poprawka 792
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
energii pozyskiwanej z biomasy 
uwzględnionej dla celów, o których mowa 
w ust. 1, jest obliczane na podstawie art. 
17 ust. 1 i wynosi co najmniej 35%. 

W przypadku biopaliw i innych biopłynów 
wytworzonych w instalacjach 

Od dnia 1 stycznia 2015 r., ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych dzięki 
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eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

wykorzystaniu biopaliw i innych 
biopłynów uwzględnionych do celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 50%, w oparciu o przegląd 
przeprowadzony przez Komisję 
Europejską do 2013 r., a następnie co dwa 
lata.

Or. en

Uzasadnienie

Dwuetapowe podejście byłoby najbardziej stosownym wyborem, w szczególności 
uwzględniając konieczność stworzenia stopniowego podejścia do bardziej zaawansowanych 
biopaliw i surowców. Podejście to jest dobrze wyrażone w dokumencie opracowanym przez 
grupę roboczą ad hoc Rady w sprawie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw z 
dnia 10 kwietnia 2008 r.

Poprawka 793
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
energii pozyskiwanej z biomasy 
uwzględnionej dla celów, o których mowa 
w ust. 1, wynosi co najmniej 35% i 
wzrośnie do co najmniej 50% od dnia 1 
stycznia 2012 r. oraz do 60% od dnia 1 
stycznia 2017 r.

W przypadku biopaliw i innych biopłynów
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

W przypadku energii pozyskiwanej z 
biomasy wytworzonej w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja proponuje minimalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynoszące 35%, 
które jest za niskie. Konieczne jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynoszące co 
najmniej 60%.

Poprawka 794
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów stosowanych 
w transporcie uwzględnionych dla celów, 
o których mowa w ust. 1, jest obliczane 
zgodnie z art. 17 ust. 1 i wynosi co 
najmniej 50%, z wyjątkiem przypadku 
biopaliw i innych biopłynów 
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r., 
w którym ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych wynosi co najmniej 35% 
do dnia 1 kwietnia 2013 r.

W przypadku biopaliw i innych biopłynów 
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Tylko biopaliwa oferujące wysoki poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powinny 
być objęte celem i mogą kwalifikować się do otrzymania wsparcia, ale rozsądne jest 
przyznanie istniejącym zakładom wytwarzającym biopaliwa krótkiego okresu 
dostosowawczego.
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Poprawka 795
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
energii pozyskiwanej z biomasy 
uwzględnionej dla celów, o których mowa 
w ust. 1, jest obliczane na podstawie art. 
17 ust. 1 i wynosi co najmniej 50%.

W przypadku biopaliw i innych biopłynów
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

W przypadku energii pozyskiwanej z 
biomasy wytworzonej w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 35% nie jest wystarczająco 
ambitne. Jeśli ustanowiony zostanie taki niski cel, większość produkcji biopaliw będzie się 
kwalifikować, co grozi zablokowaniem produkcji w nieefektywnych formach produkcji, które 
przynoszą ograniczone korzyści dla klimatu i mogą mieć szerokie pośrednie skutki dla 
sposobu użytkowania gruntów. Ponadto proponując próg emisji gazów cieplarnianych
jedynie w wysokości 35%, nie docenia się znacznego potencjału efektywnej produkcji 
biopaliw w regionach tropikalnych.

Poprawka 796
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu paliw 
transportowych pozyskiwanych z biomasy 
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, jest obliczane na podstawie 
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art. 17 ust. 1 i wynosi co najmniej 60%.
W przypadku biopaliw i innych biopłynów
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

W przypadku paliw transportowych 
pozyskiwanych z biomasy wytworzonych 
w instalacjach eksploatowanych przed 
styczniem 2008 r. akapit pierwszy stosuje 
się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Progi ograniczenia emisji gazów cieplarnianych muszą być wystarczająco wysokie w celu 
zapewnienia efektywnego wykorzystania deficytowych zasobów biomasy. Ponadto jeśli 
metodologia obliczania nie zostanie znacznie ulepszona, wartość ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych może być w dużym stopniu przeszacowana, co będzie skutkować 
wprowadzeniem konsumentów w błąd i błędnym prowadzeniem polityki.

Poprawka 797
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
wszystkich rodzajów biomasy 
wykorzystywanych do celów 
energetycznych uwzględnionych dla 
celów, o których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 35% w przypadku paliw 
transportowych i 50% w przypadku 
wytwarzania energii elektrycznej.

W przypadku biopaliw i innych biopłynów
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

W przypadku wszystkich rodzajów 
biomasy wykorzystywanych do celów 
energetycznych wytworzonych w 
instalacjach eksploatowanych przed 
styczniem 2008 r. akapit pierwszy stosuje 
się od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecne kryteria zrównoważonego rozwoju nie mogą zagwarantować zrównoważonego 
rozwoju biomasy i nie uwzględniają wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
poprawka ma na celu lepsze uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Minimalne 
standardy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do energii elektrycznej 
i paliw transportowych są zgodne z tym, czego można oczekiwać od obecnych strumieni 
biomasy i technologii (w oparciu o ostatnie publikacje).

Poprawka 798
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
energii pozyskiwanej z biomasy 
uwzględnionej dla celów, o których mowa 
w ust. 1, jest obliczane na podstawie art. 
17 ust. 1 i wynosi co najmniej 35%. 
Biopaliwa celulozowe, biogazy i biopaliwa 
wytworzone ze zużytego oleju roślinnego 
lub zwierzęcego lub niespożywczych 
odpadów roślinnych muszą osiągnąć cel 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynoszący co najmniej 50%.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli minimalne ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wynoszące 35% zostaną 
podwyższone, oznaczałoby to poważne ograniczenia dla produkcji biopaliw. Jednym z celów 
promowania biopaliw jest obniżenie zależności energetycznej, a zatem należy wspierać 
produkcję surowców w Europie, a poziom obniżenia emisji gazów cieplarnianych powinien 
uwzględniać potencjalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z biopaliw uzyskiwanych 
z surowców europejskich. Biopaliwa celulozowe, biogazy i biopaliwa wytworzone ze zużytego 
oleju roślinnego lub zwierzęcego lub niespożywczych odpadów roślinnych muszą osiągnąć 
wyższe poziomy ograniczeń, które jeszcze bardziej zmniejszą emisje gazów cieplarnianych.
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Poprawka799
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35% i 
wzrośnie do co najmniej 50% od dnia 1 
stycznia 2014 r. oraz do 60% od dnia 1 
stycznia 2017 r.

Or. en

Poprawka 800
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku biopaliw i innych biopłynów 
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu biopaliw i innych 
biopłynów uwzględnionych dla celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 50%.

Systemy wsparcia powinny promować 
biopaliwa i inne biopłyny, które 
ograniczają emisje gazów cieplarnianych 
w większym stopniu niż przewiduje to próg 
minimalny. Wyższe wsparcie powinno być 
udzielane tylko w przypadku 
przedstawienia wystarczającego dowodu 
dotyczącego rzekomo wyższych ograniczeń 
emisji gazów cieplarnianych. Dokumenty 
poświadczające powinny obejmować 
dowód unikania efektu pośredniego, 
poprzez wykorzystanie odpadów lub 
poprzez prowadzenie upraw na terenie 



AM\731121PL.doc 77/140 PE409.428v01-00

PL

zdegradowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspierać rozwój biopaliw, które są w stanie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych 
w większym stopniu. Można to osiągnąć zarówno poprzez obowiązkowe ograniczenia, jak 
i zachęty finansowe. Wytwarzanie bioenergii z odpadów lub poprzez prowadzenie upraw na 
terenie zdegradowanym zmniejsza presję, jaką wytwarzanie bioenergii wywiera na grunty, 
wodę i uprawę roślin do produkcji żywności i w związku z tym należy je wspierać.

Poprawka 801
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku biopaliw i innych biopłynów 
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu biopaliw i innych 
biopłynów uwzględnionych dla celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 50%. Poziom ten musi być 
osiągnięty poprzez roczny wzrost na 
poziomie 3% od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy do roku 2015.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki wykorzystaniu biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się zgodnie z art. 17 ust. 
1.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przewagi biopaliw nad paliwami kopalnymi i tym samym przyczynienia 
się w większym stopniu do ochrony klimatu należy osiągnąć lepszą równowagę w zakresie 
CO2. W przypadku biopaliw pierwszej generacji istnieje wciąż wystarczający potencjał 
poprawy tej równowagi.
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Poprawka 802
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku biopaliw i innych biopłynów 
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu biopaliw i innych 
biopłynów uwzględnionych dla celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 50%. Poziom ten musi być 
osiągnięty poprzez roczny wzrost na 
poziomie 2% od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy do roku 2020.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki wykorzystaniu biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się zgodnie z art. 17 ust. 
1.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przewagi biopaliw nad paliwami kopalnymi i tym samym przyczynienia 
się w większym stopniu do ochrony klimatu należy osiągnąć lepszą równowagę w zakresie 
CO2. W przypadku biopaliw pierwszej generacji istnieje wciąż wystarczający potencjał 
poprawy tej równowagi.

Poprawka 803
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku biopaliw i innych biopłynów
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r.
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

W przypadku energii pozyskiwanej z 
biomasy wytworzonej w instalacjach 
eksploatowanych przed dniem 30 czerwca 
2009 r. akapit pierwszy stosuje się od dnia 
1 października 2014 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę rozsądny osiemnastomiesięczny okres budowy zakładu wytwarzającego 
biopaliwa, okres przejściowy powinien zostać rozszerzony na wszystkie zakłady 
eksploatowane przed dniem 30 czerwca 2009 r. Ponadto należy przedłużyć okres przejściowy, 
tak aby akapit pierwszy miał zastosowanie od dnia 1 października 2014 r.

Poprawka 804
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
jest obliczane zgodnie z metodą opisaną w 
art. 17.

Or. en

Poprawka 805
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Paliwa transportowe pozyskiwane z 
biomasy uwzględniane do celów, o 
których mowa w ust. 1, są ograniczone do 
paliw wytwarzanych z
(a) odpadów lub pozostałości, w tym z 
biogazu,
(b) surowców uprawianych na terenach 
leżących odłogiem, zdegradowanych lub 
nieurodzajnych wykazujących 
zmniejszenie ilości dwutlenku węgla w 
ujęciu netto w odniesieniu do emisji 
związanych ze sposobem użytkowania 
gruntów przez okres 10 lat,
(c) surowców, co nie prowadzi do 
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bezpośrednich lub pośrednich emisji 
związanych ze zmianą sposobu 
użytkowania gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Paliwa transportowe pozyskiwane z biomasy powinny być ograniczone do surowców, które 
nie powodują emisji wynikających z bezpośredniej lub pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów. Potencjał poprawy wychwytywania węgla na nieurodzajnych lub 
zdegradowanych terenach nie zostanie wykorzystany, jeżeli rynek zgodności w odniesieniu do 
celów UE nie zostanie ukierunkowany na osiągnięcie tego założenia.

Poprawka 806
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie można pozwolić, aby użytkowanie 
gruntów do produkcji biopaliw i 
biopłynów konkurowało z użytkowaniem 
gruntów do produkcji żywności.

Or. de

Uzasadnienie

Należy w większym stopniu zadbać o to, aby wykorzystanie biopaliw nie pogarszało sytuacji w 
zakresie żywności.

Poprawka 807
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z:

(a) las niezakłócony znaczącą ludzką 
działalnością, czyli las w którym nie zaszła 
znacząca ludzka interwencja lub miała 
ona miejsce wystarczająco dawno temu, 
tak że możliwe było przywrócenie 
naturalnego składu gatunkowego i 
naturalnych procesów;
(b) obszary wyznaczone do celów ochrony 
przyrody, chyba że przedstawiono dowody, 
że produkcja surowców nie narusza tych 
celów; 

(a) obszarów wyznaczonych przez przepisy 
prawne do celów ochrony przyrody, chyba 
że przedstawiono dowody, że produkcja 
surowców nie narusza tych celów;

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

(b) obszarów trawiastych o wysokiej 
bioróżnorodności, czyli bogatych
gatunkowo obszarów trawiastych, które 
nie są nawożone lub zniszczone;

(c) obszarów, gdzie dokonano bezprawnej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów lub 
dewastacji terenów podmokłych w stanie 
nienaruszonym, co może prowadzić do 
zmniejszenia zasobów węgla w glebie.

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

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotna definicja „lasu niezakłóconego znaczącą ludzką działalnością” z art. 15 ust. 3 lit. 
a) jest nieprecyzyjnym terminem, stosowanym głównie do celów statystycznych, który 
pozostawia swobodę do niejednoznacznej interpretacji tego, jakie lasy należą do tej kategorii. 
W niektórych przypadkach lasy zarządzane w sposób zrównoważony, wykorzystywane do 
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zwykłych celów gospodarczych, mogą być uważane za nienaruszone i o wysokiej 
bioróżnorodności i mogą nie być objęte 10%-ym celem w zakresie biopaliwa.

Poprawka 808
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Biomasa do celów wytworzenia energii 
innej niż paliwa transportowe,
uwzględniona dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie pochodzi z surowców 
uzyskanych z terenów o uznanej wysokiej 
wartości bioróżnorodności, chyba że 
składa się z legalnych i podlegających 
regulacji strumieni odpadów lub 
pozostałości drzewnych będących 
wynikiem zgodnych z prawem praktyk z 
zakresu zarządzania ochroną przyrody. 
Obejmuje to tereny, które w 1990 r. lub 
później posiadały jeden z poniżej
wymienionych statusów, niezależnie od 
tego, czy posiadają go nadal:

(-a) obszary o wysokiej wartości pod 
względem ochrony przyrody;

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

(a) las niezakłócony znaczącą ludzką 
działalnością, czyli las w którym nie zaszła 
znacząca ludzka interwencja lub miała ona 
miejsce wystarczająco dawno temu, tak że 
możliwe było przywrócenie naturalnego 
składu gatunkowego i naturalnych 
procesów; chyba że przedstawiono 
dowody, że jakakolwiek ludzka 
interwencja charakteryzowała się i nadal 
będzie się charakteryzować 
intensywnością i okresowością, które 
umożliwiają utrzymanie naturalnego 
składu gatunkowego i procesów 
naturalnych;

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

(b) obszary wyznaczone do celów ochrony 
przyrody, w tym obszary wyznaczone do 
ochrony rzadkich, zagrożonych lub 
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celów; narażonych na niebezpieczeństwo 
ekosystemów lub gatunków uznanych w 
umowach międzynarodowych, chyba że 
przedstawiono dowody, że produkcja 
surowców nie narusza tych celów;

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

(c) obszary trawiaste o wysokiej 
bioróżnorodności, czyli obszary trawiaste, 
które zachowują naturalny skład 
gatunkowy oraz właściwości i procesy 
ekologiczne i które nie są nawożone.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

O ile biomasa dla transportu powinna być ograniczona do surowców, które nie mają wpływu 
związanego ze sposobem użytkowania gruntów lub w przypadku których można udowodnić 
poprawę wychwytywania węgla, wykorzystanie biomasy do innych celów energetycznych musi 
być uregulowane w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Poprawka 809
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wszystkie rodzaje biomasy 
wykorzystywane do celów energetycznych 
uwzględnione dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie pochodzą z surowców 
uzyskanych z terenów o uznanej wysokiej 
wartości bioróżnorodności lub z obszaru 
otaczającego te tereny w promieniu 5 km, 
czyli terenów, które w styczniu 2008 r. lub 
później posiadały status określony w jednej 
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nadal: z poniższych liter, niezależnie od tego, czy 
posiadają go nadal:

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

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

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

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

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

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

(ca) inne obszary o uznanym wysokim 
stopniu bioróżnorodności.

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

Komisja do stycznia 2010 r. ustanawia
kryteria i zakresy geograficzne w celu 
ustalenia obszarów trawiastych objętych 
lit. c). Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne kryteria zrównoważonego rozwoju nie mogą zagwarantować zrównoważonego 
rozwoju biomasy i nie uwzględniają wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
poprawka ma na celu lepsze uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Minimalne 
standardy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do energii elektrycznej 
i paliw transportowych są zgodne z tym, czego można oczekiwać od obecnych strumieni 
biomasy i technologii (w oparciu o ostatnie publikacje).
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Poprawka 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów o uznanej wysokiej wartości 
bioróżnorodności, chyba że przedstawiono 
dowody, że produkcja tego surowca jest 
zgodna z utrzymaniem lub wzmocnieniem 
tych wartości bioróżnorodności. Do celów 
niniejszego ustępu „teren o wysokiej 
wartości bioróżnorodności” oznacza 
tereny, które w styczniu 2008 r. lub później 
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, niezależnie od tego, czy 
posiadają go nadal:

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

(a) las niezakłócony znaczącą ludzką 
działalnością;

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

(b) (i) obszary wyznaczone przez przepisy 
prawne lub właściwe władze do celów 
ochrony przyrody, lub

(ii) obszary wyznaczone do ochrony 
rzadkich, zagrożonych lub narażonych na 
niebezpieczeństwo ekosystemów lub 
gatunków uznanych w umowach 
międzynarodowych, pod warunkiem ich 
uznania zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 16 ust. 4 akapit drugi;

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

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

Or. en
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Poprawka 811
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

(b) (i) obszary wyznaczone przez przepisy 
prawne lub właściwe władze do celów 
ochrony przyrody, lub

(ii) obszary wyznaczone do ochrony 
rzadkich, zagrożonych lub narażonych na 
niebezpieczeństwo ekosystemów lub 
gatunków uznanych w umowach 
międzynarodowych lub wymienionych w 
wykazach sporządzonych przez 
międzyrządowe lub międzynarodowe 
organizacje pozarządowe, pod warunkiem 
ich uznania zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 16 ust. 4 akapit drugi, 
chyba że przedstawiono dowody, że 
produkcja surowców nie narusza tych 
celów;

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

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

Or. en

Poprawka 812
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

(–a) obszary o wysokiej wartości pod 
względem ochrony przyrody;

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

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

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

(b) obszary wyznaczone do celów ochrony 
przyrody, w tym obszary wyznaczone do 
ochrony rzadkich, zagrożonych lub 
narażonych na niebezpieczeństwo 
ekosystemów lub gatunków uznanych w 
umowach międzynarodowych, chyba że 
przedstawiono dowody, że produkcja 
surowców nie narusza tych celów;

(ba) strefy buforowe wokół obszarów 
wyznaczonych do celów ochrony przyrody 
i drogi migracji pomiędzy takimi 
obszarami;

(c) obszary trawiaste o wysokiej 
bioróżnorodności, czyli bogate gatunkowo 

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

obszary, trawiaste, które nie są nawożone 
lub zniszczone.

Or. en

Uzasadnienie

Surowce służące do pozyskiwania biopaliwa nie mogą być uprawiane w strefach buforowych 
i na drogach migracji pomiędzy obszarami wyznaczonymi do celów ochrony przyrody, gdyż 
w przeciwnym razie zagrożone gatunki mogą zostać uwięzione w odosobnionych 
przestrzeniach.

Poprawka 813
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Bioenergia uwzględniona dla celów, o 
których mowa w ust. 1, nie pochodzi z 
surowców uzyskanych z terenów o uznanej 
wysokiej wartości bioróżnorodności, czyli 
terenów, które w maju 2003 r. lub później 
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, niezależnie od tego, czy 
posiadają go nadal:

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Komisji wynagradza tych, którzy spekulacyjnie dokonali wylesienia obszarów,
przewidując wzrost rynku europejskiego, tak jak to zaobserwowano w południowo-wschodniej 
Azji. Ponadto, i co ważniejsze, taki ostatnio ustalony ostateczny termin podważa ostateczny 
termin wyznaczony na rok 1990 w mechanizmie czystego rozwoju, przewidzianym w protokole 
z Kioto. Rok 2003 jest datą przyjęcia przez UE wsparcia legislacyjnego dla biopaliw.
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Poprawka 814
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Energia pozyskiwana z biomasy 
uwzględniona dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie pochodzi z surowców 
uzyskanych z terenów o uznanej wysokiej 
wartości bioróżnorodności, chyba że 
przedstawiono dowody, że jest ona 
wynikiem zrównoważonych praktyk z 
zakresu zarządzania i że produkcja i 
wydobycie tego surowca nie wpłynęły 
negatywnie na bioróżnorodność lub 
przedstawione dowody wskazują, że 
naturalny skład gatunkowy i naturalne 
procesy zostaną przywrócone po 
interwencji. Obejmuje to tereny, które w 
styczniu 2008 r. lub później posiadały 
status określony w jednej z poniższych 
liter, niezależnie od tego, czy posiadają go 
nadal:

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak ma to miejsce na innych obszarach, należy umożliwić zrównoważony rozwój, aby 
możliwe było wykorzystanie ograniczonej ilości biomasy, jeśli dokonuje się tego w 
zrównoważony sposób.

Poprawka 815
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) las niezakłócony znaczącą ludzką 
działalnością, czyli las w którym nie zaszła 
znacząca ludzka interwencja lub miała 

(a) pierwotny las lub inne zalesione 
obszary: las lub inne zalesione obszary 
rdzennych gatunków, gdzie nie istnieją 
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ona miejsce wystarczająco dawno temu, 
tak że możliwe było przywrócenie 
naturalnego składu gatunkowego i 
naturalnych procesów;

wyraźne oznaki działalności ludzkiej, a 
procesy ekologiczne nie zostały znacznie 
naruszone;

Or. en

Uzasadnienie

Las niezakłócony znaczącą ludzką działalnością jest nieprecyzyjnym terminem, stosowanym 
głównie do celów statystycznych, który pozostawia swobodę do niejednoznacznej interpretacji 
tego, jakie lasy należą do tej kategorii. Definicja ta powoduje ryzyko, że nieznana ilość 
zarządzanych w sposób zrównoważony lasów, wykorzystywanych do zwykłych celów 
gospodarczych, może być uważana za nienaruszone i o wysokiej bioróżnorodności i może nie 
być objęta 10%-ym celem w zakresie biopaliwa.

Poprawka 816
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) las / inne zalesione obszary rdzennych 
gatunków, gdzie nie istnieją wyraźne 
oznaki działalności ludzkiej, a procesy 
ekologiczne nie zostały znacznie 
naruszone;

Or. en

Poprawka 817
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) obszary, które dostarczają 
podstawowych usług ekosystemu w 
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sytuacjach kryzysowych (takich jak 
ochrona działu wodnego i kontrola 
erozji), określonych w milenijnej ocenie 
ekosystemu, pod warunkiem ich uznania 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
16 ust. 4 akapit drugi;

Or. en

Uzasadnienie

Usługi ekosystemu są korzyściami, jakie ludzie uzyskują od ekosystemów. Obejmują one 
dostarczanie usług takich jak żywność, woda, drewno i włókno; usługi regulacyjne, takie jak 
regulowanie klimatu, powodzi, chorób, odpadów i jakości wody; usługi kulturalne, takie jak 
rekreacja, doznania estetyczne i duchowe; oraz usług wspierające, takie jak formowane gleby, 
fotosynteza i cykl żywieniowy.

Poprawka 818
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) obszary wyznaczone przez przepisy 
prawne lub przez właściwe władze do 
celów ochrony przyrody, chyba że 
przedstawiono dowody, że produkcja 
surowców nie narusza tych celów;

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia bardziej wyraźnej podstawy prawnej dotyczącej sposobu, w jaki obszar 
jest wyznaczany do celów ochrony środowiska, ramy prawne muszą być ustanowione w 
sposób bardziej przejrzysty.
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Poprawka 819
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) obszary o dużej koncentracji w skali 
regionalnej lub globalnej rzadkich, 
zagrożonych lub narażonych na 
niebezpieczeństwo ekosystemów lub 
gatunków, które są uznane przez umowy 
międzynarodowe lub wpisane na 
„czerwoną listę” Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN), 
chyba że przedstawiono dowody, że 
produkcja tego surowca nie narusza tych 
celów;

Or. de

Uzasadnienie

Przy określaniu kryteriów zrównoważonego rozwoju należy stosować międzynarodowe 
umowy i standardy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Poprawka 820
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja upoważnia Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) do 
zaproponowania paneuropejskich 
kryteriów, wskaźników i metod, które są 
stosowane w celu określenia statusów 
objętych lit. a), b) i c) i sposobów ich 
ustanawiania i weryfikowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby w całej UE spójnie stosowano takie same kryteria, wskaźniki i metody. CEN 
zapewnia odpowiednie ramy i jest w stanie wykorzystać odpowiednie kompetencje w celu 
wykonania tego zadania i już wszczął ten proces. Ramy prawne UE powinny być zgodne z art. 
95 traktatu UE.

Poprawka 821
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja upoważnia Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) do 
zaproponowania paneuropejskich 
kryteriów, wskaźników i metod, które są
stosowane w celu określenia statusów 
objętych lit. a), b) i c) i sposobów ich 
ustanawiania i weryfikowania.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w całej UE spójnie stosowano takie same kryteria, wskaźniki i metody. CEN 
zapewnia odpowiednie ramy i jest w stanie wykorzystać odpowiednie kompetencje w celu 
wykonania tego zadania i już wszczął ten proces. Ramy prawne UE powinny być zgodne z art. 
95 traktatu UE.

Poprawka 822
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 

4. Surowce bazujące na drewnie 
wykorzystywane do produkcji biopaliw i 
innych biopłynów uwzględnionych dla 
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terenów zasobnych w węgiel, czyli 
terenów, które w styczniu 2008 r. 
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

celów, o których mowa w ust. 1, pochodzą 
z lasów, które:

(a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, łącznie z 
torfowiskami w stanie nienaruszonym;

(a) są zarządzane i których plony zbiera 
się zgodnie z kryteriami Ministerialnego 
Procesu Ochrony Lasów w Europie 
(MPOLE) dotyczącymi zrównoważonego 
zarządzania lasami lub zgodnie z 
porównywalnymi kryteriami;

(b) obszary stale zalesione, czyli obszary 
obejmujące więcej niż 1 ha z drzewami o 
wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem
powierzchni przez korony drzew powyżej 
30%, lub drzewami, które będą mogły 
osiągnąć te progi in situ. 

(b) przestrzegają krajowego 
ustawodawstwa leśnego i 
środowiskowego.

Przepisy niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania, jeżeli w czasie pozyskania 
surowców teren posiadał ten sam status, 
który posiadał w styczniu 2008 r.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach Ministerialnych Procesów Ochrony Lasów w Europie (MPOLE) opracowano 
wyczerpującą listę kryteriów i wskaźników dotyczących zrównoważonego zarządzania lasami. 
Kryteria te zostały także wdrożone na szczeblu krajowym i stanowią obecnie zasadniczą część 
ustawodawstwa leśnego w wielu krajach UE. Odpowiadające im kryteria zostały także 
stworzone w innych częściach świata i powinny być wykorzystywane w przypadku surowców 
pochodzących z lasów poza Europą.

Poprawka 823
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów zasobnych w węgiel, czyli 

4. Biomasa do celów energetycznych 
innych niż paliwa transportowe
uwzględniona dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie pochodzi z surowców 
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terenów, które w styczniu 2008 r.
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

uzyskanych z terenów zasobnych w 
węgiel, czyli terenów, które w 1990 r.
posiadały status określony w jednej z
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

(a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, łącznie z 
torfowiskami w stanie nienaruszonym;

(a) tereny podmokłe, 

(aa) torfowiska,
(b) obszary stale zalesione, czyli obszary 
obejmujące więcej niż 1 ha z drzewami o 
wysokości powyżej 5 metrów i z 
pokryciem powierzchni przez korony 
drzew powyżej 30%, lub drzewami, które 
będą mogły osiągnąć te progi in situ .

(b) obszary stale zalesione, czyli obszary 
obejmujące więcej niż 0,5 ha z drzewami o 
wysokości powyżej 5 metrów i z 
pokryciem powierzchni przez korony 
drzew powyżej 10%, lub drzewami, które 
będą mogły osiągnąć te progi in situ.
(ba) sawanny i zarośla, czyli obszary o 
mieszanym pokryciu drzewami, krzewami
i trawą, zasobnych w węgiel;
(bb) trwałe obszary trawiaste, czyli tereny 
wypasu i pastwiska, na których występują 
użytki zielone i wypasane są zwierzęta 
przynajmniej przez 20 lat.

Przepisy niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania, jeżeli w czasie pozyskania 
surowców teren posiadał ten sam status, 
który posiadał w styczniu 2008 r.

Or. en

Uzasadnienie

O ile biomasa dla transportu powinna być ograniczona do surowców, które nie mają wpływu 
związanego ze sposobem użytkowania gruntów lub w przypadku których można udowodnić 
poprawę wychwytywania węgla, wykorzystanie biomasy do innych celów energetycznych musi 
być uregulowane w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
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Poprawka 824
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów zasobnych w węgiel, czyli 
terenów, które w styczniu 2008 r. 
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

4. Wszystkie rodzaje biomasy 
wykorzystywane do celów energetycznych 
uwzględnione dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie pochodzą z surowców 
uzyskanych z terenów zasobnych w 
węgiel.

(a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, łącznie z 
torfowiskami w stanie nienaruszonym;

Nowe jednostki produkcyjne nie będą 
budowane na obszarach, na których strata 
dwutlenku węgla zachowanego ponad 
podłożem nie może być skompensowana w 
ciągu 10 lat. Nowe jednostki produkcyjne 
nie będą budowane na obszarach o 
wysokim ryzyku znacznych strat 
dwutlenku węgla zachowanego pod 
podłożem, na przykład na określonych 
obszarach trawiastych, torfowiskach, 
namorzynach i terenach podmokłych.

(b) obszary stale zalesione, czyli obszary 
obejmujące więcej niż 1 ha z drzewami o 
wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem 
powierzchni przez korony drzew powyżej 
30%, lub drzewami, które będą mogły 
osiągnąć te progi in situ .
Przepisy niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania, jeżeli w czasie pozyskania 
surowców teren posiadał ten sam status, 
który posiadał w styczniu 2008 r.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne kryteria zrównoważonego rozwoju nie mogą zagwarantować zrównoważonego 
rozwoju biomasy i nie uwzględniają wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
poprawka ma na celu lepsze uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Minimalne 
standardy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do energii elektrycznej 
i paliw transportowych są zgodne z tym, czego można oczekiwać od obecnych strumieni 
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biomasy i technologii (w oparciu o ostatnie publikacje).

Poprawka 825
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów zasobnych w węgiel, czyli 
terenów, które w styczniu 2008 r. 
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

4. Energia pozyskiwana z biomasy 
uwzględniona dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie pochodzi z surowców 
uzyskanych z terenów zasobnych w 
węgiel, chyba że przedstawiono dowody, 
że pochodzi ona ze strumieni odpadów, 
pozostałości drewna lub jest wynikiem 
zrównoważonych praktyk z zakresu 
zarządzania. Obejmuje to tereny, które w 
styczniu 2008 r. lub później posiadały 
status określony w jednej z poniższych 
liter, niezależnie od tego, czy posiadają go 
nadal:

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak ma to miejsce w innych obszarach, należy umożliwić zrównoważony rozwój, aby 
możliwe było wykorzystanie ograniczonej ilości biomasy, jeśli dokonuje się tego w 
zrównoważony sposób.

Poprawka 826
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów zasobnych w węgiel, czyli 

4. Energia pozyskiwana z biomasy 
uwzględniona dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie pochodzi z surowców 
uzyskanych z terenów zasobnych w 
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terenów, które w styczniu 2008 r.
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

węgiel, czyli terenów, które w listopadzie 
2005 r. posiadały status określony w jednej 
z poniższych liter, ale już go nie posiadają:

Or. en

Poprawka 827
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów zasobnych w węgiel, czyli 
terenów, które w styczniu 2008 r. 
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

4. Biomasa, biopaliwa i inne biopłyny 
uwzględnione dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie pochodzą z surowców 
uzyskanych z terenów zasobnych w 
węgiel, czyli terenów, które w styczniu 
2008 r. posiadały status określony w jednej 
z poniższych liter, ale już go nie posiadają:

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie rodzaje energii z przeznaczeniem dla transportu produkowane z roślin powinny 
podlegać tym samym kryteriom zrównoważonego rozwoju środowiska. Do słów „biopaliwa” i 
„biopłyny” powinno zostać dodane słowo „biomasa”, tak aby nie dopuścić do powstania luki,
która mogłaby wynikać z rozwoju technologicznego, np. stosowania biomasy do wytwarzania 
wodoru z przeznaczeniem dla transportu.

Poprawka 828
Henrik Lax

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, łącznie z 

(a) tereny podmokłe, czyli tereny stale
pokryte lub nasączone wodą;



AM\731121PL.doc 99/140 PE409.428v01-00

PL

torfowiskami w stanie nienaruszonym;

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją gleby, które nie są klasyfikowane jako tereny podmokłe, ale mogą być pokryte wodą 
przez znaczną część roku, zwłaszcza jeśli klimat jest wilgotny. A zatem tylko stałe pokrycie 
wodą może być przyjęte jako kryterium terenu podmokłego.

Poprawka 829
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, łącznie z torfowiskami 
w stanie nienaruszonym;

(a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, łącznie z wszystkimi 
torfowiskami;

Or. en

Uzasadnienie

Udowodniono, że zniszczone(czyli już odwodnione) torfowiska pozostają znaczącym 
składowiskiem węgla na całym świecie. Przywrócenie zniszczonych torfowisk przynosi dużo 
wyższe ograniczenie emisji niż ich wykorzystanie do uprawy biomasy. Uprawianie często 
wymaga dalszego obniżenia poziomów wody, powodując dalsze zniszczenia i w związku z tym 
dalsze uwalnianie na szeroką skalę gazów cieplarnianych.

Poprawka 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) obszary stale zalesione, czyli obszary 
obejmujące więcej niż 1 ha z drzewami o 

(b) obszary stale zalesione;
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wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem 
powierzchni przez korony drzew powyżej 
30%, lub drzewami, które będą mogły 
osiągnąć te progi in situ;

Or. en

Poprawka 831
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) obszary stale zalesione, czyli obszary 
obejmujące więcej niż 1 ha z drzewami o 
wysokości powyżej 5 metrów i z 
pokryciem powierzchni przez korony 
drzew powyżej 30%, lub drzewami, które 
będą mogły osiągnąć te progi in situ.

(b) obszary stale zalesione, czyli obszary 
obejmujące więcej niż 0,5 ha z drzewami o 
wysokości powyżej 5 metrów i z 
pokryciem powierzchni przez korony 
drzew powyżej 10%, lub drzewami, które 
będą mogły osiągnąć te progi in situ.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja stale zalesionych obszarów powinna być zgodna z uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym definicjami Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i 
konwencją NZ w sprawie bioróżnorodności, które definiują lasy jako obszary obejmujące 
więcej niż 0,5 ha z pokryciem powierzchni przez korony drzew powyżej 10%.

Poprawka 832
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) sawanny i zarośla, czyli obszary o 
mieszanym pokryciu drzewami, krzewami 
i trawą, zasobnych w węgiel.
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Or. en

Uzasadnienie

„Ekosystemy pośrednie” pomiędzy lasami i obszarami trawiastymi są znaczącym, efektywnym 
i ważnym magazynem węgla (na przykład brazylijskie Cerrado lub afrykańskie sawanny) i są 
wykluczone w obecnym brzmieniu.

Poprawka 833
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera (bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) trwałe obszary trawiaste, czyli tereny 
wypasu i pastwiska, na których występują 
użytki zielone i wypasane są zwierzęta 
przynajmniej przez 20 lat i które nie 
stanowią obszaru leśnego.

Or. en

Uzasadnienie

Trwałe obszary trawiaste są znaczącym, efektywnym i ważnym magazynem węgla, a zgodnie z 
ostatnio przeprowadzonymi badaniami naukowymi dług węglowy w odniesieniu do 
przywrócenia obszarów trawiastych może wynosić nawet 90 lat.

Poprawka 834
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera (bc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bc) obszary podmokłe, określone w 
konwencji ramsarskiej, pod warunkiem 
uznania zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 16 ust. 4 akapit drugi;
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Or. en

Poprawka 835
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania, jeżeli w czasie pozyskania 
surowców teren posiadał ten sam status, 
który posiadał w styczniu 2008 r.

Przepisy niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania, jeżeli w czasie pozyskania 
surowców teren posiadał ten sam status, 
który posiadał w maju 2003 r.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Komisji wynagradza tych, którzy spekulacyjnie dokonali wylesienia obszarów,
przewidując wzrost rynku europejskiego, tak jak to zaobserwowano w południowo-wschodniej 
Azji. Ponadto, i co ważniejsze, taki ostatnio ustalony ostateczny termin podważa ostateczny 
termin wyznaczony na rok 1990 w mechanizmie czystego rozwoju, przewidzianym w protokole 
z Kioto. Rok 2003 jest datą przyjęcia przez UE wsparcia legislacyjnego dla biopaliw.

Poprawka 836
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja upoważnia Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) do opracowania 
zharmonizowanych kryteriów i 
specyfikacji, które są stosowane w celu 
określenia statusów objętych lit. a) i b) 
oraz sposobów ich ustanawiania i 
weryfikowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby w całej UE spójnie stosowano takie same kryteria, wskaźniki i metody. CEN 
zapewnia odpowiednie ramy i jest w stanie wykorzystać odpowiednie kompetencje w celu 
wykonania tego zadania i już wszczął ten proces. Ramy prawne UE powinny być zgodne z art. 
95 traktatu UE.

Poprawka 837
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja upoważnia Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) do opracowania 
zharmonizowanych kryteriów i 
specyfikacji, które są stosowane w celu 
określenia statusów objętych lit. a) i b) 
oraz sposobów ich ustanawiania i 
weryfikowania.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w całej UE spójnie stosowano takie same kryteria, wskaźniki i metody. CEN 
zapewnia odpowiednie ramy i jest w stanie wykorzystać odpowiednie kompetencje w celu 
wykonania tego zadania i już wszczął ten proces. Ramy prawne UE powinny być zgodne z art. 
95 traktatu UE.

Poprawka 838
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustępy 4 a–b–c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Produkcja biomasy do celów 
wytworzenia energii nie może zagrażać 
bezpieczeństwu żywności i lokalnym 
sposobom wykorzystania biomasy.
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Komisja corocznie przedstawia 
sprawozdanie na temat:
(a) zmian sposobu użytkowania gruntów 
w regionach, w których produkowana jest 
biomasa,
(b) zmian cen żywności na rynku 
światowym i w regionach, w których 
produkowana jest biomasa.
4b. Jeśli przy produkcji i przetwarzaniu 
biomasy gleba i jakość gleby pozostaną 
takie same lub ulegną poprawie:
(a) nie zostaną naruszone żadne krajowe 
zasady ani przepisy dotyczące zarządzania 
glebą,
(b) jeśli przy produkcji i przetwarzaniu 
biomasy będą wykorzystywane najlepsze 
praktyki w celu ochrony lub poprawy 
gleby i jakości gleby.
4c. Jeśli przy produkcji i przetwarzaniu 
biomasy wody gruntowe i powierzchniowe 
nie zostaną wyczerpane, a jakość wody 
pozostanie taka sama lub ulegnie
poprawie:
(a) nie zostaną naruszone żadne krajowe 
zasady ani przepisy dotyczące zarządzania 
wodą,
(b) przy produkcji i przetwarzaniu 
biomasy będą wykorzystywane najlepsze 
praktyki w celu zminimalizowania zużycia 
wody i ochrony lub poprawy jakości wody,
(c) przy produkcji i przetwarzaniu 
biomasy nie będzie się wykorzystywać 
wody z nieodnawialnych źródeł.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne kryteria zrównoważonego rozwoju nie mogą zagwarantować zrównoważonego 
rozwoju biomasy i nie uwzględniają wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
poprawka ma na celu lepsze uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Minimalne 
standardy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do energii elektrycznej 
i paliw transportowych są zgodne z tym, czego można oczekiwać od obecnych strumieni 
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biomasy i technologii (w oparciu o ostatnie publikacje).

Poprawka 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Biopaliwa i inne biopłyny nie są 
uwzględniane do celów, o których mowa w 
ust. 1, jeśli przyznano im dotacje, 
zwolnienia z podatku lub inne zachęty 
mające na celu obniżenie kosztów ich 
produkcji i zapewnienie im nieuczciwej 
przewagi konkurencyjnej.

Or. en

Poprawka 840
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niezależnie do tego, czy surowce były 
uprawiane na czy też poza terytorium 
Wspólnoty, biomasa do celów wytworzenia 
energii jest uwzględniana do celów, o 
których mowa w ust 1, jeśli zostały podjęte 
skuteczne środki w celu uniknięcia:
(a) zanieczyszczenia wód, w tym wód 
gruntowych;
(b) nadmiernego zużycia wody na
obszarach o niedoborze wody;
(c) zanieczyszczenia powietrza;
(d) pogorszenia się jakości gleby.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawozdania muszą obejmować także szczegółową ocenę wpływu rosnącego 
zapotrzebowania na bioenergię na użytkowanie gruntów w skali światowej oraz związane z 
nim emisje. Bez tego niemożliwe będzie zadbanie o to, aby polityka rzeczywiście przyczyniała
się do ograniczenia emisji.

Poprawka 841
Lena Ek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jako priorytet biopaliwa i inne 
biopłyny wytwarza się z odpadów poprzez 
wzrost produktywności na obecnie 
wykorzystywanych obszarach lub na 
zniszczonych/leżących odłogiem 
obszarach w celu zminimalizowana 
rosnącej presji na wykorzystanie obszarów 
i pośrednią emisję gazów cieplarnianych.
Komisja ustanawia kryteria i zakresy 
geograficzne w celu ustalenia, jakie 
obszary wchodzą w zakres pkt 4.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja bioneregii z odpadów lub poprzez uprawę na terenach zdegradowanych/leżących 
odłogiem obniża jej oddziaływanie na grunty, wodę i uprawę roślin do produkcji żywności 
oraz zapobiega większości pośrednich oddziaływań. Należy ją zatem wspierać.
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Poprawka 842
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Biomasa do celów wytworzenia energii 
nie jest uwzględniania do celów, o których 
mowa w ust. 1, chyba że surowiec, z której 
jest ona wytwarzana, był uprawiany 
zgodnie z następującymi kryteriami:
(a) przestrzeganie praw do ziemi wspólnot 
lokalnych i miejscowej ludności, jak 
określono w deklaracji NZ w sprawie 
praw ludności miejscowej i innych 
odpowiednich instrumentach 
międzynarodowych, na mocy których:
- prawo do użytkowania ziem może być 
potwierdzone i nie zostało prawnie 
podważone przez wspólnoty lokalne 
posiadające prawa przewidziane 
przepisami prawnymi;
- wykorzystanie obszaru do produkcji 
biomasy do celów wytworzenia energii nie 
narusza praw wynikających z przepisów 
prawnych, praw zwyczajowych lub praw 
wynikających z tradycji innych 
użytkowników bez ich swobodnie 
wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody, 
oraz
(b) istnienie procedur mających na celu 
przeprowadzenie konsultacji i 
komunikowanie się ze społecznościami 
lokalnymi i grupami interesu poprzez ich 
własne instytucje;
(c) zgodność z prawem krajowym w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, a także płac minimalnych;
(d) zgodność z odpowiednimi 
konwencjami i rekomendacjami 
Międzynarodowej Organizacji Pracy;
(e) istnienie rozsądnych i przejrzystych 
umów z posiadaczami małych 
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gospodarstw rolnych i ich przestrzeganie, 
a w szczególności zapewnienie, że:
- uzgodnione wypłaty są przekazywane w 
odpowiednim czasie, a wszystkie koszty i 
opłaty są wyraźnie wyjaśnione i wcześniej 
uzgodnione;
- ceny wkładów, usług i produkcji są 
wyraźnie wyjaśnione;
- systemy spłaty długów są w pełni 
przejrzyste i stosowane są rozsądne stopy 
oprocentowania.

Or. en

Poprawka 843
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/200317 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria odnoszące się do praktyk rolnych muszą być takie same dla produkcji w UE jak 
i poza nią. Zob. ust. 7a nowy (poprawka 33 sprawozdawcy) i poprawkę uzupełniającą,
złożoną przez te same osoby.
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Poprawka 844
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/2003 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/2003 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

Ma to zastosowanie mutatis mutandis do 
surowców uprawianych poza Wspólnotą i 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw i 
innych biopłynów, które są uwzględniane 
do celów, o których mowa w ust. 1.
Surowce rolne nieuprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów są 
uwzględniane zgodnie z ust. 1. Jeśli takie 
przepisy nie znajdują zastosowania, 
uwzględnia się następujące wymogi, które 
mają wpływ na zasoby światowe i 
naturalne:
(a) brak znacznego wzrostu emisji, które 
mogą doprowadzić do zakwaszenia, 
eutrofizacji lub zanieczyszczenia powłoki 
ozonowej, lub które są toksyczne;
(b) brak znacznego wpływu na funkcje 
gleby lub urodzajność gleby (na przykład 
utrzymanie poziomu materii organicznej 
lub kontrola erozji);
(c) brak znacznego wpływu na jakość 
wody i zasobów wodnych;
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(d) brak znacznego ograniczenia 
różnorodności biologicznej lub 
różnorodności ekosystemów, oraz
(e) stosowanie środków użyźniających i 
pestycydów w sposób przyjazny dla 
środowiska naturalnego.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku surowców rolnych uprawianych w krajach trzecich konieczne jest ustanowienie 
wymogów, które odzwierciedlają wzajemną zgodność lub są im równoważne w celu 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju wytwarzanych z nich biopaliw. Obecne brzmienie 
dyskryminuje producentów UE.

Poprawka 845
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/2003 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/2003 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

Powyższy akapit znajduje zastosowanie 
mutatis mutandis do surowców 
uprawianych poza Wspólnotą i 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw i 
innych biopłynów. Jeśli takie przepisy nie 
znajdują zastosowania, uwzględnia się 
następujące wymogi, które mają wpływ na 
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zasoby światowe i naturalne:
(a) brak znacznego wzrostu emisji, które 
mogą doprowadzić do zakwaszenia, 
eutrofizacji lub zanieczyszczenia powłoki 
ozonowej, lub które są toksyczne;
(b) brak znacznego wpływu na funkcje 
gleby lub urodzajność gleby (na przykład 
utrzymanie poziomu materii organicznej 
lub kontrola erozji);
(c) brak znacznego wpływu na jakość 
wody i zasobów wodnych;
(d) brak znacznego ograniczenia 
różnorodności biologicznej lub 
różnorodności ekosystemów, oraz
(e) stosowanie środków użyźniających i 
pestycydów w sposób przyjazny dla 
środowiska naturalnego.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku surowców rolnych uprawianych w krajach trzecich konieczne jest ustanowienie 
wymogów, które odzwierciedlają wzajemną zgodność lub są im równoważne w celu 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju wytwarzanych z nich biopaliw. Obecne brzmienie 
dyskryminuje producentów UE.

Poprawka 846
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/2003 pod pozycją „Środowisko 

5. Surowce rolne wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/2003 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
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naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie surowce, niezależnie od tego, gdzie były uprawiane, muszą być zgodne z tymi 
samymi wymogami środowiskowymi.

Poprawka 847
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/200317 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji wszystkich rodzajów biomasy 
wykorzystywanych do celów 
energetycznych uwzględnione do celów, o 
których mowa w ust. 1, są uzyskiwane 
zgodnie z wymogami i normami 
określonymi w załączniku III pkt A do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/200317 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne kryteria zrównoważonego rozwoju nie mogą zagwarantować zrównoważonego 
rozwoju biomasy i nie uwzględniają wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
poprawka ma na celu lepsze uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Minimalne 
standardy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do energii elektrycznej 
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i paliw transportowych są zgodne z tym, czego można oczekiwać od obecnych strumieni 
biomasy i technologii (w oparciu o ostatnie publikacje).

Poprawka 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 a-b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Biopaliwa i inne biopłyny są 
uwzględniane do celów, o których mowa w 
ust. 1 tylko wtedy, gdy kraj, w którym były 
one uprawiane, ratyfikował i skutecznie 
wdrożył wszystkie z następujących 
traktatów i konwencji:
– konwencja o międzynarodowym handlu 
zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i 
flory,
– konwencja w sprawie różnorodności 
biologicznej,
– protokół z Kartageny o bezpieczeństwie 
biologicznym,
– protokół z Kioto do konwencji ramowej 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu;
– konwencja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotycząca najniższego 
wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 
138);
– konwencja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotycząca zakazu i 
natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy 
dzieci (nr 182);
– konwencja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy o zniesieniu pracy 
przymusowej (nr 105);
– konwencja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotycząca pracy 
przymusowej lub obowiązkowej (nr 29);
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– konwencja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotycząca jednakowego 
wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn 
i kobiet za pracę jednakowej wartości (nr 
100);
– konwencja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotycząca 
dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i 
wykonywania zawodu (nr 111);
– konwencja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotycząca wolności 
związkowej i ochrony praw związkowych 
(nr 87);
– Efektywne wdrożenie tych traktatów jest 
zapewniane w świetle zapisów dotyczących 
wdrażania w danych krajach, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi wdrażania 
traktatów, a w szczególności zaleceniami 
wydawanymi przez organy utworzone w 
ramach tych traktatów w celu 
kontrolowania ich przestrzegania.
5b. Jeśli dane państwo nie ratyfikowało 
traktatów wyszczególnionych w ust. 5a lit. 
a), ale władze krajowe lub podmiot 
gospodarczy dostarczyli Komisji 
rzetelnych informacji potwierdzających, 
że w tym kraju standardy ochrony 
środowiska są równoważne z tymi 
zawartych w tych traktatach, Komisja 
może podjąć decyzję, zgodnie z procedurą 
o której mowa w art. 21 ust. 2, że 
biopaliwa i inne biopłyny wytwarzane w 
tym kraju mogą być uwzględnione do 
celów, o których mowa w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 849
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Biopaliwa i inne biopłyny są 
uwzględniane się do celów, o których 
mowa w ust. 1 tylko wtedy, gdy kraj, w 
którym były one uprawiane, ratyfikował i 
skutecznie wdrożył wszystkie z 
następujących traktatów dotyczących 
ochrony środowiska:
1. konwencja o międzynarodowym handlu 
zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i 
flory,
2. konwencja w sprawie różnorodności 
biologicznej,
3. protokół z Kartageny o bezpieczeństwie 
biologicznym,
4. protokół z Kioto do konwencji ramowej 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimat.
Efektywne wdrożenie tych traktatów jest 
zapewniane w świetle zapisów dotyczących 
wdrażania w danych krajach, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi wdrażania 
traktatów, a w szczególności zaleceniami 
wydawanymi przez organy utworzone w 
ramach tych traktatów w celu 
kontrolowania ich przestrzegania.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria środowiskowe ustanowione w art. 15a są niewystarczające i w związku z tym muszą 
zostać rozszerzone.
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Poprawka 850
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Biopaliw i innych biopłynów nie 
uwzględnia się do celów, o których mowa 
w ust 1, chyba że zostały podjęte skuteczne 
środki w celu uniknięcia:
(a) pogorszenia jakości wód 
powierzchniowych i gruntowych poprzez 
wprowadzenie substancji 
zanieczyszczających lub nadmiernych 
ilości składników odżywczych;
(b) nadmiernego zużycia wody na
obszarach, na których występuje deficyt 
wody.

Or. en

Poprawka 851
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niezależnie od tego, czy surowce 
zostały wytworzone wewnątrz czy poza 
terytorium Wspólnoty, biopaliwa i inne 
biopłyny nie są uwzględniane do celów, o 
których mowa w ust. 1, chyba że 
dostarczono informacje zgodnie z art. 16 
niniejszej dyrektywy, odnoszące się do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
oraz surowców do ich wytwarzania, 
dotyczące:
(a) oceny oddziaływania mającej na celu 
zidentyfikowanie wszelkich obszarów i 
gatunków, o których mowa w art. 15 ust. 
3, planu zarządzania zmierzającego do 



AM\731121PL.doc 117/140 PE409.428v01-00

PL

utrzymania lub wzmocnienia ich statusu 
[a także osiągnięcia celów przewidzianych 
w lit. b)-f) niniejszego ustępu] i 
przestrzegania tego planu zarządzania;
(b) stosowania praktyk mających na celu 
zapewnienie zrównoważonego 
wykorzystania wody, w tym zachowania 
wód podziemnych oraz zapobieżenia 
zanieczyszczeniom wód;
(c) stosowania praktyk mających na celu 
zapewnienie zrównoważonego 
zarządzania glebą, zapobieżenie erozji i 
kontrolę erozji;
(d) wykorzystania rolniczych środków 
chemicznych sklasyfikowanych jako 
produkty typu 1A lub 1B klasy 2 
Światowej Organizacji Zdrowia lub 
wymienione przez konwencje 
sztokholmską lub rotterdamską, a w 
przypadku takiego wykorzystania, 
zakresu, w jakim hodowcy aktywnie 
próbują znaleźć rozwiązania 
alternatywne;
(e) wypalania w ramach oczyszczania 
obszarów lub likwidacji odpadów oraz 
zakresu, w jakim jest to zgodne z 
wytycznymi w sprawie dobrych praktyk, 
jakie zostaną opracowane przez Komisję 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
21 ust. 2;
(f) zakresu przestrzegania następujących 
kryteriów:
(i) prawo do użytkowania ziem może być 
potwierdzone i nie zostało prawnie 
podważone przez wspólnoty lokalne 
posiadające prawa przewidziane w 
przepisach prawnych lub prawa 
zwyczajowe;
(ii) lokalni mieszkańcy otrzymują 
odszkodowanie za wszelkie uzgodnione 
przejęcia gruntów i rezygnację z praw, pod 
warunkiem że udzielili swobodnie 
wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody i 
że zostały zawarte porozumienia 
wynegocjowane przez ich własne 
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instytucje;
(iii) wykorzystanie obszaru do uprawy 
surowców do wytwarzania biopaliw lub 
innych biopłynów nie narusza praw 
wynikających z przepisów prawnych, praw 
zwyczajowych lub praw wynikających z 
tradycji innych użytkowników bez ich 
swobodnie wyrażonej, uprzedniej i 
świadomej zgody;
(iv) żaden surowiec nie może być 
uprawiany na obszarze uzyskanym do tego 
celu za pomocą przymusowego 
wywłaszczenia;
(v) produkcja surowców do wytwarzania 
biopaliw lub innych biopłynów nie 
odbywa się przy wykorzystaniu pracy 
przymusowej lub wynikającego z niej 
wsparcia, w tym pracy obowiązkowej [jak 
określono w konwencjach 29 i 105 MOP], 
co oznacza, że:
(1) spółka nie zatrzymuje żadnej części 
wynagrodzenia, korzyści, mienia lub 
dokumentów pracowników w celu 
zatrzymania ich przy produkcji;
(2) spółka musi także powstrzymywać się 
od stosowania wszelkich form środków 
fizycznych lub psychologicznych w celu 
utrzymania zatrudnienia pracowników;
(3) pracownicy mają prawo do 
opuszczenia pracodawcy po udzieleniu 
wypowiedzenia w rozsądnym terminie;
(4) od małżonków i dzieci zatrudnionych 
pracowników nie można wymagać pracy 
przy produkcji;
(vi) nie zatrudnia się dzieci w wieku 
poniżej 15 lat (z wyjątkiem rodzinnych 
gospodarstw rolnych i jeśli nie zakłóca to 
ich edukacji oraz rozwoju moralnego, 
społecznego i fizycznego), a pracownicy w 
wieku poniżej 18 lat nie wykonują 
ryzykownej i niebezpiecznej pracy;
(vii) wszyscy pracownicy są zatrudnieni na 
podstawie zgodnych z prawem umów i 
powinni otrzymywać słuszne 
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wynagrodzenie zgodnie z warunkami
umowy:
(1) wynagrodzenie pracowników jest 
wypłacane w gotówce lub w formie dla 
nich dogodnej, w sposób regularny i 
terminowy;
(2) potrącenia od wynagrodzenia jako 
środek dyscyplinarny są niedopuszczalne, 
a jakiekolwiek potrącenia od 
wynagrodzenia, nieprzewidziane w prawie 
krajowym, są niedopuszczalne bez 
wyraźnej zgody danego pracownika;
wszystkie środki dyscyplinarne powinny 
być odnotowywane.
(3) zakwaterowanie i inne korzyści nie są 
automatycznie odliczane od 
wynagrodzenia minimalnego lub 
wynagrodzenia w danym sektorze jako 
zapłata w naturze.
(4) w przypadku pracy akordowej stawka 
płacy musi umożliwiać pracownikowi 
uzyskiwanie co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia lub wynagrodzenia 
standardowego w danym sektorze (w 
zależności od tego, które jest wyższe) w 
zwykłym czasie pracy i w normalnych 
warunkach zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 852
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niezależnie od tego, czy surowce są 
uprawiane wewnątrz czy poza terytorium 
Wspólnoty, energia pozyskiwana z 
biomasy, biopaliw i innych biopłynów nie 
jest uwzględniana do celów, o których 
mowa w ust. 1, chyba że zostały podjęte 
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skuteczne środki w celu uniknięcia:
(a) pogorszenia jakości wód 
powierzchniowych i gruntowych poprzez 
wprowadzenie substancji 
zanieczyszczających lub nadmiernych 
ilości składników odżywczych;
(b) nadmiernego zużycia wody na
obszarach, na których występuje deficyt 
wody.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest szersza zgodność zrównoważonych praktyk rolnych zarówno wewnątrz jak 
i poza UE, i bardzo ważne jest, aby wzrost produkcji biopaliw nie prowadził do pogorszenia 
jakości wody i gleby.

Poprawka 853
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Niezależnie od tego, czy surowce 
zostały wytworzone wewnątrz czy poza 
terytorium Wspólnoty, biopaliwa i inne 
biopłyny nie są uwzględniane do celów, o 
których mowa w ust. 1, chyba że 
dostarczono informacje zgodnie z art. 16 
niniejszej dyrektywy, odnoszące się do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
oraz surowców do ich wytwarzania, 
dotyczące tego, że:
(i) prawo do użytkowania ziem może być 
przedstawione i nie zostało prawnie 
podważone przez wspólnoty lokalne 
posiadające prawa przewidziane w 
przepisach prawnych lub prawa 
zwyczajowe;
(ii) lokalni mieszkańcy otrzymują 
odszkodowanie za wszelkie uzgodnione 
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przejęcia gruntów i rezygnację z praw, pod 
warunkiem że udzielili swobodnie 
wyrażonej, uprzedniej i świadomej zgody i 
że zostały zawarte porozumienia 
wynegocjowane przez ich własne 
instytucje;
(iii) żaden surowiec nie jest uprawiany na 
obszarze uzyskanym do tego celu za 
pomocą przymusowego wywłaszczenia;
(iv) produkcja surowców do wytwarzania 
biopaliw lub innych biopłynów nie 
odbywa się z wykorzystaniem lub 
wsparciem pracy przymusowej, w tym 
pracy obowiązkowej oraz pracy dzieci, jak 
określono w konwencjach 29, 105 138 i 
182 MOP;
(v) wszyscy pracownicy są zatrudnieni na 
podstawie zgodnych z prawem umów i 
powinni otrzymywać słuszne 
wynagrodzenie, w tym posiadają prawo do 
zrzeszania się i negocjowania oraz prawo 
do równego traktowania, jak określono w 
konwencjach 100, 111, 87 i 98 MOP.

Or. en

Poprawka 854
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Producenci zmierzają do zastępowania 
i obniżania zużycia chemicznych 
substancji rolnych, nawozów i 
pestycydów, jeżeli jest to możliwe. Nie 
stosuje się żadnej substancji, która 
została:
(i) sklasyfikowana jako klasa I i II 
pestycydów przez Międzynarodową 
Organizację Zdrowia (WHO),
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(ii) umieszczona w zakresie zastosowania 
procedury uprzedniej, świadomej zgody 
przewidzianej w konwencji rotterdamskiej 
lub 
(iii) skontrolowana albo znajduje się na 
liście substancji oczekujących na mocy 
konwencji sztokholmskiej w sprawie 
trwałych organicznych substancji 
zanieczyszczających.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie stosowania substancji chemicznych oznacza zmniejszenie stosowania paliw 
kopalnych, a w związku z tym przyczynia się do ograniczenia emisji. Ponadto stosowanie 
niektórych substancji chemicznych, które są niezwykle szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska naturalnego, powinno być całkowicie zakazane w przypadku produkcji biopaliw. 
Ponieważ biopaliwa nie są wykorzystywane do produkcji żywności, może to prowadzić do 
obniżenia standardów środowiskowych dotyczących zdrowia ludzi, pozwalając w ten sposób 
na stosowanie niebezpiecznych substancji w zakresie środowiska naturalnego.

Poprawka 855
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeśli dane państwo nie ratyfikowało 
traktatów wyszczególnionych w ust. 5a lit. 
a), ale władze krajowe lub podmiot 
gospodarczy dostarczył Komisji rzetelnych 
informacji potwierdzających, że w tym 
kraju standardy ochrony środowiska są 
równoważne ze standardami zawartymi w 
tych traktatach, Komisja może podjąć 
decyzję, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 2, że biopaliwa i inne 
biopłyny wytwarzane w tym kraju mogą 
być uwzględnione do celów, o których 
mowa w ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Kryteria środowiskowe ustanowione w art. 15a są niewystarczające i w związku z tym muszą 
zostać rozszerzone.

Poprawka 856
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Co dwa lata Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wpływu 
zwiększonego popytu na biopaliwa na 
zrównoważony rozwój społeczny we 
Wspólnocie i krajach trzecich oraz 
wpływu polityki UE w zakresie biopaliw 
na dostępność artykułów spożywczych w 
krajach eksportujących, zdolność ludzi 
mieszkających w krajach rozwijających 
się do zakupu tych artykułów spożywczych 
oraz szersze kwestie dotyczące rozwoju. 
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2012 r. Sprawozdanie 
obejmuje kwestie poszanowania praw do 
użytkowania gruntów. Sprawozdanie 
określa, dla każdego kraju, który jest 
znaczącym źródłem surowców dla 
wytwarzania biopaliw zużywanych w UE, 
czy kraj ten ratyfikował każdą z 
poniższych konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy:
(i) konwencja dotycząca najniższego 
wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 
138);
(ii) konwencja dotycząca zakazu i 
natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy 
dzieci (nr 182);
(iii) konwencja o zniesieniu pracy 
przymusowej (nr 105);
(iv) konwencja dotycząca pracy 
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przymusowej lub obowiązkowej (nr 29);
(v) konwencja dotycząca jednakowego 
wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn 
i kobiet za pracę jednakowej wartości (nr 
100);
(vi) konwencja dotycząca dyskryminacji w 
zakresie zatrudnienia i wykonywania 
zawodu (nr 111);
(vii) konwencja dotycząca wolności 
związkowej i ochrony praw związkowych 
(nr 87);
(viii) konwencja dotycząca stosowania 
zasad prawa organizowania się i rokowań 
zbiorowych (nr 98).
Komisja przedstawia sprawozdanie 
dotyczące wdrożenia tych konwencji 
zgodnie z posiadanymi informacjami.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria środowiskowe ustanowione w art. 15a są niewystarczające i w związku z tym muszą 
zostać rozszerzone. Regularne przedstawianie sprawozdań przez Komisję jest konieczne.

Poprawka 857
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Co rok Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wpływu 
zwiększonego popytu na biopaliwa na 
zrównoważony rozwój społeczny we 
Wspólnocie i krajach trzecich oraz 
wpływu polityki UE w zakresie biopaliw 
na dostępność artykułów spożywczych w 
krajach eksportujących, zdolność ludzi 
mieszkających w krajach rozwijających 
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się do zakupu tych artykułów spożywczych 
oraz szersze kwestie dotyczące rozwoju.
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2010 r.
Sprawozdanie obejmuje kwestie 
poszanowania praw do użytkowania 
gruntów. Sprawozdanie określa, dla 
każdego kraju, który jest znaczącym 
źródłem surowców dla wytwarzania 
biopaliw zużywanych z UE, czy kraj ten 
ratyfikował i wdrożył każdą z poniższych 
konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy:
(i) konwencja dotycząca najniższego 
wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 
138);
(ii) konwencja dotycząca zakazu i 
natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy 
dzieci (nr 182);
(iii) konwencja o zniesieniu pracy 
przymusowej (nr 105);
(iv) konwencja dotycząca pracy 
przymusowej lub obowiązkowej (nr 29);
(v) konwencja dotycząca jednakowego 
wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn 
i kobiet za pracę jednakowej wartości (nr 
100);
(vi) konwencja dotycząca dyskryminacji w 
zakresie zatrudnienia i wykonywania 
zawodu (nr 111);
(vii) konwencja dotycząca wolności 
związkowej i ochrony praw związkowych 
(nr 87);
(viii) konwencja dotycząca stosowania 
zasad prawa organizowania się i rokowań 
zbiorowych (nr 98).
W stosownych przypadkach Komisja 
proponuje podjęcie działań korygujących.

Or. en
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Uzasadnienie

Do wniosku należy włączyć kryteria społeczne. Komisja powinna opracowywać co roku 
specjalne sprawozdanie, dotyczące całego szeregu wpływów społecznych zwiększonego 
popytu i stosowania biopaliw. W razie konieczności Komisja na podstawie sprawozdań 
powinna zaproponować stosowne środki naprawcze.

Poprawka 858
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. W stosownych przypadkach posiadacze 
małych gospodarstw rolnych, organizacje 
producentów i spółdzielnie będą mieć 
możliwość przystąpienia do systemów 
grupowej certyfikacji, w przypadku gdy 
określone procedury kontrolne nakładają 
na nich nieproporcjonalne obciążenie 
administracyjne.

Or. en

Poprawka 859
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dodania do kryteriów UE dodatkowych 
kryteriów.

Poprawka 860
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 861
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mają możliwość zareagować szybciej niż Komisja, jeśli pojawią się 
nieprzewidziane kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju biopaliw; w związku z tym w 
razie konieczności państwa członkowskie powinny mieć możliwość nałożenia kolejnych, 
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dodatkowych kryteriów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 862
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Dzięki postępowi genetyki zawartość oleju w pewnych roślinach, które mogą być 
wykorzystane do produkcji biopaliw, mogła zostać zwiększona o ponad 40%. Unia 
Europejska nie może pomijać tego postępu biotechnologicznego.

Poprawka 863
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Obecne kryteria zrównoważonego rozwoju nie mogą zagwarantować zrównoważonego 
rozwoju biomasy i nie uwzględniają wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
poprawka ma na celu lepsze uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Minimalne 
standardy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do energii elektrycznej 
i paliw transportowych są zgodne z tym, czego można oczekiwać od obecnych strumieni 
biomasy i technologii (w oparciu o ostatnie publikacje).

Poprawka 864
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju powinny mieć zastosowanie do wszystkich źródeł 
bioenergii. Należy zatem opracować warunki ramowe dla biopaliw, innych biopłynów 
i biomasy.
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Poprawka 865
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju energii pozyskiwanej z biomasy powinny być określone 
w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 866
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przyjmie kryteria na temat
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. Kryteriom tym muszą 
towarzyszyć kryteria dotyczące 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do innych zastosowań biomasy do celów 
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rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

energetycznych. Państwa członkowskie 
muszą żądać od podmiotów 
gospodarczych, aby przestrzegały 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
środowiska, które zostaną ustanowione 
przez Komisję najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2011 r.

Or. it

Uzasadnienie

Biomasa i biopaliwa muszą podlegać takim samym wymogom w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i muszą one wejść w życie w tym samym czasie lub, jeśli to możliwe, z małym 
opóźnieniem, aby zapobiec niepożądanym zakłóceniom konkurencji lub ryzyku 
wykorzystywania niezrównoważonych źródeł energii.

Poprawka 867
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do sektorów drzewnego, spożywczego i 
paliwowego. W stosownych przypadkach 
do sprawozdania dołączone są wnioski do 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do sektorów 
przemysłu wymienionych powyżej w 
niniejszym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

Cele w zakresie ograniczenia zmian klimatu, zachowania bioróżnorodności i ochrony praw 
socjalnych pracowników zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy kryteria zrównoważonego 
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rozwoju środowiska zostaną rozszerzone na wszystkie rodzaje biomasy służącej do 
wytwarzania energii w przedmiotowej dyrektywie oraz na wszystkie sektory przemysłu –
sektor paliwowy, spożywczy i drzewny – z którymi biopaliwa wchodzą w interakcję.

Poprawka 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do sektorów drzewnego, spożywczego i 
paliwowego oraz zastosowań biomasy do 
celów energetycznych, z wyjątkiem 
biopaliw i innych biopłynów. W 
stosownych przypadkach do sprawozdania 
dołączone są wnioski do Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do innych zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

Or. en

Poprawka 869
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. Sprawozdanie 
uwzględnia obowiązujące przepisy, 
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są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

standardy oraz zasady dotyczące 
zrównoważonego leśnictwa, a także prace 
prowadzone w celu ustanowienia 
standardów w tym zakresie. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Leśnictwo jest już obecnie w dużej mierze uregulowane w ramach kompetencji państw 
członkowskich. W związku z tym praktyki zrównoważonego zarządzania lasami powinny być 
uwzględnione przy rozpatrywaniu rozszerzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju na 
wszystkie sposoby wykorzystania biomasy.

Poprawka 870
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. Sprawozdanie 
uwzględnia obowiązujące przepisy, 
standardy oraz zasady dotyczące 
zrównoważonego leśnictwa, a także prace 
prowadzone w celu ustanowienia 
standardów w tym zakresie. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
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energetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Ewentualne rozszerzenie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy musi uwzględniać 
obowiązujące zasady i przepisy dotyczące zrównoważonego leśnictwa, a także standardy 
znajdujące się na etapie opracowywania.

Poprawka 871
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Energia pozyskiwana z biomasy nie 
jest uwzględniana do celów, o których 
mowa w ust. 1, chyba że podjęto skuteczne 
środki w celu uniknięcia:
(a) pogorszenia jakości wód 
powierzchniowych i gruntowych poprzez 
wprowadzenie substancji 
zanieczyszczających lub nadmiernych 
ilości składników odżywczych;
(b) nadmiernego zużycia wody na 
obszarach, na których występuje deficyt 
wody.
(c) zanieczyszczenia powietrza; 
(d) pogorszenia jakości wody.
W celu zapewnienia zgodności z ust. 1 
podczas produkcji surowców do 
wytwarzania biomasy ani we Wspólnocie,
ani w krajach trzecich nie wykorzystuje 
się roślin genetycznie zmodyfikowanych 
oraz produktów z nich uzyskanych.

Or. en
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Uzasadnienie

Kryteria dotyczące praktyk rolnych muszą być takie same w odniesieniu do produkcji w UE 
jak i poza nią. Poprawka ta jest oparta na poprawce 33 sprawozdawcy i poszerza jej zakres.

Poprawka 872
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Co trzy lata Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wpływu 
zwiększonego popytu na biopaliwa na 
zrównoważony rozwój społeczny we 
Wspólnocie i krajach trzecich oraz 
wpływu polityki UE w zakresie biopaliw 
na dostępność artykułów spożywczych w 
krajach eksportujących, zdolność ludzi 
mieszkających w krajach rozwijających 
się do zakupu tych artykułów spożywczych 
oraz szersze kwestie dotyczące rozwoju. 
Sprawozdanie obejmuje kwestie 
poszanowania praw do użytkowania 
gruntów. Wszelkie kwestie społeczne oraz 
związane z prawami do użytkowania 
gruntów odwołują się do tych samych 
kwestii odnoszących się do działań w 
zakresie wykorzystywania ropy naftowej.
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2012 r.
W stosownych przypadkach Komisja 
proponuje podjęcie działań korygujących.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie kryteriów zrównoważonego rozwoju społecznego jest właściwym działaniem. 
Jednakże, jak wskazała Komisja Europejska w swojej ocenie oddziaływania, ze względów 
technicznych i administracyjnych niemożliwe jest połączenie takich kryteriów z 
poszczególnymi dostawami biopaliw. W celu dokonania oceny, czy biopaliwa przynoszą 
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korzyści społeczne dla społeczności, skutki produkcji biopaliw z biomasy zawsze powinny być 
porównywane ze skutkami społecznymi eksploatacji ropy naftowej i odnoszone do nich.

Poprawka 873
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Energia pozyskiwana z biomasy nie 
jest uwzględniana do celów, o których 
mowa w ust. 1, chyba że podjęto skuteczne 
środki w celu uniknięcia:
(a) pogorszenia jakości wód 
powierzchniowych i gruntowych poprzez 
wprowadzenie substancji 
zanieczyszczających lub nadmiernych 
ilości składników odżywczych;
(b) nadmiernego zużycia wody na 
obszarach, na których występuje deficyt 
wody.

Or. en

Poprawka 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Energia pozyskiwana z biomasy nie 
jest uwzględniana do celów, o których 
mowa w ust. 1, chyba że podjęto skuteczne 
środki w celu uniknięcia:
(a) pogorszenia jakości wód 
powierzchniowych i gruntowych poprzez 
wprowadzenie substancji 
zanieczyszczających lub nadmiernych 
ilości składników odżywczych;
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(b) nadmiernego zużycia wody na 
obszarach, na których występuje deficyt 
wody.

Or. en

Uzasadnienie

Uniknięcie zanieczyszczenia wody powinno być włączone do kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dla energii pozyskiwanej z biomasy.

Poprawka 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Co dwa lata Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wpływu 
zwiększonego popytu na biopaliwa na 
zrównoważony rozwój społeczny we 
Wspólnocie i krajach trzecich oraz 
wpływu polityki UE w zakresie biopaliw 
na dostępność artykułów spożywczych w 
krajach eksportujących, zdolność ludzi 
mieszkających w krajach rozwijających 
się do zakupu tych artykułów spożywczych 
oraz szersze kwestie dotyczące rozwoju. 
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2012 r. Sprawozdanie 
obejmuje kwestie poszanowania praw do 
użytkowania gruntów. Sprawozdanie 
określa, dla każdego kraju, który jest 
znaczącym źródłem surowców dla 
wytwarzania biopaliw zużywanych z UE, 
czy kraj ten ratyfikował i wdrożył każdą z 
poniższych konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy:
(i) konwencja dotycząca najniższego 
wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 
138);
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(ii) konwencja dotycząca zakazu i 
natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy 
dzieci (nr 182);
(iii) konwencja o zniesieniu pracy 
przymusowej (nr 105);
(iv) konwencja dotycząca pracy 
przymusowej lub obowiązkowej (nr 29);
(v) konwencja dotycząca jednakowego 
wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn 
i kobiet za pracę jednakowej wartości (nr 
100);
(vi) konwencja dotycząca dyskryminacji w 
zakresie zatrudnienia i wykonywania 
zawodu (nr 111);
(vii) konwencja dotycząca wolności 
związkowej i ochrony praw związkowych 
(nr 87);
(viii) konwencja dotycząca stosowania 
zasad prawa organizowania się i rokowań 
zbiorowych (nr 98).
W stosownych przypadkach Komisja 
proponuje podjęcie działań korygujących.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria społeczne nie zostały włączone do wniosku Komisji, a jednym z podanych powodów 
było to, że byłoby to sprzeczne z zasadami WTO. We wniosku proponuje się, aby co dwa lata 
Komisja przygotowywała specjalne sprawozdanie obejmujące cały zakres wpływów 
zwiększonego popytu i wykorzystania biopaliw na społeczeństwo. W razie konieczności 
Komisja na podstawie sprawozdań powinna proponować podjęcie działań korygujących.
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Poprawka 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7c. Niezależnie od tego, czy surowce są 
wytwarzane wewnątrz czy poza terytorium 
Wspólnoty, biopaliwa i biopłyny nie są 
uwzględniane do celów, o których mowa w 
ust. 1, chyba że surowce z których zostały 
one wytworzone były uprawiane zgodnie z 
następującymi kryteriami:
(a) zgodność z międzynarodowymi 
normami dotyczącymi praw do wyrażenia 
zgody i przeprowadzenia konsultacji z 
miejscową ludnością oraz wspólnotami 
lokalnymi oraz ochrona dzieci oparta na 
agencjach i konwencjach Narodów 
Zjednoczonych;
(b) przestrzeganie ustanowionych przez 
Narody Zjednoczone norm w zakresie 
praw człowieka podczas cyklu 
produkcyjnego surowców.
Zgodność z kryteriami wymienionymi w 
ust. 8 musi być weryfikowana zgodnie z 
art. 16, w szczególności poprzez udział w 
dobrowolnych systemach 
międzynarodowych i krajowych 
ustanawiających standardy dla produkcji 
zrównoważonych biopaliw i innych 
biopłynów oraz zaświadczających, że 
produkcja biopaliw i innych biopłynów 
spełnia te standardy.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria społeczne nie są włączone do wniosku Komisji. Biorąc pod uwagę ostatnie 
sprawozdania dotyczące złych warunków społecznych, w jakich ma miejsce produkcja 
niektórych biopaliw, bardzo ważne jest ustanowienie takich kryteriów. Kryteria społeczne 
powinny zagwarantować, w możliwym zakresie, że biopaliwa zużywane na rynku UE są 
produkowane zgodnie z uzgodnionymi standardami w zakresie warunków społecznych 



PE409.428v01-00 140/140 AM\731121PL.doc

PL

i warunków pracy. Niniejsza poprawka nakłada na podmioty gospodarcze wymóg 
przestrzegania kryteriów społecznych opartych na odpowiednich konwencjach ONZ.
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