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Poprawka 877
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 

odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów

Weryfikacja spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 

odniesieniu do biomasy, biopaliw i innych 
biopłynów

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie rodzaje energii produkowanej w elektrowniach z przeznaczeniem dla transportu 
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 878
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 

odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów

Weryfikacja spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 

do biopaliw i innych biopłynów

Or. en
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Poprawka 879
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 

odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów

Weryfikacja spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 

odniesieniu do wszystkich rodzajów 
biomasy wykorzystywanych do celów 

energetycznych

Or. en

Poprawka 880
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny mają zostać uwzględnione dla 
celów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 
państwa członkowskie wymagają od 
podmiotów gospodarczych wykazania 
spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju środowiska określonych w art. 15. 
W tym celu wymagają od podmiotów 
gospodarczych stosowania systemu 
bilansu masy przewidującego co 
następuje: 

1. W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny mają zostać uwzględnione dla 
celów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw wykazania spełnienia 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
środowiska określonych w art. 15 w 
odniesieniu do równoważnej ilości 
biopaliwa. W tym celu wymagają od 
dostawców paliw przedkładania 
certyfikatów zrównoważonego rozwoju, 
otrzymanych bezpośrednio od dostawców, 
od których zakupili biopaliwa, lub 
kupionych na rynku certyfikatów, zgodnie 
z którymi obowiązuje jedna z dwóch 
praktycznych metod kontroli łańcucha 
produkcyjnego (bilans masy i/lub system 
certyfikatów zbywalnych).

(a) partie surowców lub biopaliw o 
różnych właściwościach zrównoważenia 
mogą być mieszane;
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(b) mieszance zostaje przypisana 
informacja na temat właściwości 
zrównoważenia i wielkości partii, o 
których mowa w lit. (a); oraz
(c) zapewnione jest, że suma wszystkich 
partii wycofanych z mieszanki zostaje 
opisana jako posiadająca te same 
właściwości zrównoważenia oraz w takich 
samych ilościach, jak suma wszystkich 
partii dodanych do mieszanki.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski system zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw powinien uznawać te 
dwa praktyczne systemy zarządzania informacją poprzez łańcuch dostaw (bilans masy, system 
certyfikatów zbywalnych), a nie ustanawiać jedną metodę. Operatorom należy 
zagwarantować elastyczność w celu zapewnienia, że w każdym przypadku może zostać 
zastosowana najbardziej odpowiednia metoda, co z kolei zagwarantuje najbardziej oszczędne 
wytwarzanie zrównoważonych biopaliw.

Poprawka 881
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny mają zostać uwzględnione dla 
celów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 
państwa członkowskie wymagają od 
podmiotów gospodarczych wykazania 
spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju środowiska określonych w art. 15. 
W tym celu wymagają od podmiotów 
gospodarczych stosowania systemu 
bilansu masy przewidującego co 
następuje:

1. W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny mają zostać uwzględnione dla 
celów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw wykazania spełnienia 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
środowiska określonych w art. 15 w 
odniesieniu do równoważnej ilości 
biopaliwa. W tym celu wymagają od 
dostawców paliw przedkładania 
certyfikatów zrównoważonego rozwoju, 
otrzymanych bezpośrednio od dostawców, 
od których zakupili biopaliwa, lub 
kupionych na rynku certyfikatów, zgodnie 
z którymi obowiązuje jedna z dwóch 
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praktycznych metod kontroli łańcucha 
produkcyjnego (bilans masy i/lub system 
certyfikatów zbywalnych).

(a) partie surowców lub biopaliw o 
różnych właściwościach zrównoważenia 
mogą być mieszane;
(b) mieszance zostaje przypisana 
informacja na temat właściwości 
zrównoważenia i wielkości partii, o 
których mowa w lit. a); oraz
(c) zapewnione jest, że suma wszystkich 
partii wycofanych z mieszanki zostaje 
opisana jako posiadająca te same 
właściwości zrównoważenia oraz w takich 
samych ilościach, jak suma wszystkich 
partii dodanych do mieszanki.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski system zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw powinien uznawać te 
dwa praktyczne systemy zarządzania informacją poprzez łańcuch dostaw (bilans masy, system 
certyfikatów zbywalnych), a nie ustanawiać jedną metodę. Operatorom należy 
zagwarantować elastyczność w celu zapewnienia, że w każdym przypadku może zostać 
zastosowana najbardziej odpowiednia metoda, co z kolei zagwarantuje najbardziej oszczędne 
wytwarzanie zrównoważonych biopaliw.

Poprawka 882
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny mają zostać uwzględnione dla 
celów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 
państwa członkowskie wymagają od 
podmiotów gospodarczych wykazania 
spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju środowiska określonych w art. 15. 
W tym celu wymagają od podmiotów 

1. W przypadku gdy biomasa, biopaliwa i 
inne biopłyny mają zostać uwzględnione 
dla celów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 
państwa członkowskie wymagają od 
podmiotów gospodarczych wykazania 
spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju środowiska i rozwoju społecznego
określonych w art. 15. W tym celu 
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gospodarczych stosowania systemu bilansu 
masy przewidującego co następuje:

wymagają od podmiotów gospodarczych 
stosowania systemu bilansu masy 
przewidującego co następuje:

Or. en

Poprawka 883
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny mają zostać uwzględnione dla 
celów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 
państwa członkowskie wymagają od 
podmiotów gospodarczych wykazania 
spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju środowiska określonych w art. 15. 
W tym celu wymagają od podmiotów 
gospodarczych stosowania systemu bilansu 
masy przewidującego co następuje:

1. Wszystkie rodzaje biomasy 
wykorzystywane do celów energetycznych
mają zostać uwzględnione dla celów, o 
których mowa w art. 15 ust. 1, państwa 
członkowskie wymagają od podmiotów 
gospodarczych wykazania spełnienia 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
środowiska określonych w art. 15. W tym 
celu wymagają od podmiotów 
gospodarczych stosowania systemu bilansu 
masy przewidującego co następuje:

Or. en

Poprawka 884
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny mają zostać uwzględnione dla 
celów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 
państwa członkowskie wymagają od 
podmiotów gospodarczych wykazania 
spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju środowiska określonych w art. 15. 
W tym celu wymagają od podmiotów 

1. W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny mają zostać uwzględnione dla 
celów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 
państwa członkowskie wymagają od 
podmiotów gospodarczych wykazania 
spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju określonych w art. 15. W tym celu 
wymagają od podmiotów gospodarczych 
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gospodarczych stosowania systemu bilansu 
masy przewidującego co następuje:

stosowania systemu bilansu masy 
przewidującego co następuje:

Or. en

Poprawka 885
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W 2010 i 2012 r. Komisja złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat działania metody 
weryfikacji bilansu masy opisanej w ust. 1 
oraz na temat możliwości dopuszczenia 
innych metod weryfikacji w odniesieniu 
do niektórych lub wszystkich rodzajów 
surowców lub biopaliw. W swojej ocenie 
Komisja bierze pod uwagę metody 
weryfikacji, w których informacja 
dotycząca poziomu zrównoważenia nie 
musi zostać fizycznie przypisana do danej 
partii lub mieszanki. Ocena bierze pod 
uwagę potrzebę zachowania integralności 
i skuteczności systemu weryfikacji przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernych 
obciążeń dla przemysłu. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące dopuszczenia innych 
metod weryfikacji.

skreślony

Or. en
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Poprawka 886
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W 2010 i 2012 r. Komisja złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat działania metody 
weryfikacji bilansu masy opisanej w ust. 1 
oraz na temat możliwości dopuszczenia 
innych metod weryfikacji w odniesieniu 
do niektórych lub wszystkich rodzajów 
surowców lub biopaliw. W swojej ocenie 
Komisja bierze pod uwagę metody 
weryfikacji, w których informacja 
dotycząca poziomu zrównoważenia nie 
musi zostać fizycznie przypisana do danej 
partii lub mieszanki. Ocena bierze pod 
uwagę potrzebę zachowania integralności 
i skuteczności systemu weryfikacji przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernych 
obciążeń dla przemysłu. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące dopuszczenia innych 
metod weryfikacji.

2. W 2010 i 2012 r. Komisja złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat działania metod 
weryfikacji bilansu masy oraz systemu 
certyfikatów zbywalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski system zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw powinien uznawać te 
dwa praktyczne systemy zarządzania informacją poprzez łańcuch dostaw (bilans masy, system 
certyfikatów zbywalnych), a nie ustanawiać jedną metodę. Operatorom należy 
zagwarantować elastyczność w celu zapewnienia, że w każdym przypadku może zostać 
zastosowana najbardziej odpowiednia metoda, co z kolei zagwarantuje najbardziej oszczędne 
wytwarzanie zrównoważonych biopaliw.
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Poprawka 887
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W 2010 i 2012 r. Komisja złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat działania metody 
weryfikacji bilansu masy opisanej w ust. 1 
oraz na temat możliwości dopuszczenia 
innych metod weryfikacji w odniesieniu 
do niektórych lub wszystkich rodzajów 
surowców lub biopaliw. W swojej ocenie 
Komisja bierze pod uwagę metody 
weryfikacji, w których informacja 
dotycząca poziomu zrównoważenia nie 
musi zostać fizycznie przypisana do danej 
partii lub mieszanki. Ocena bierze pod 
uwagę potrzebę zachowania integralności 
i skuteczności systemu weryfikacji przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernych 
obciążeń dla przemysłu. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące dopuszczenia innych 
metod weryfikacji.

2. W 2010 i 2012 r. Komisja złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat działania metod 
weryfikacji bilansu masy oraz systemu 
certyfikatów zbywalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski system zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw powinien uznawać te 
dwa praktyczne systemy zarządzania informacją poprzez łańcuch dostaw (bilans masy, system 
certyfikatów zbywalnych), a nie ustanawiać jedną metodę. Operatorom należy 
zagwarantować elastyczność w celu zapewnienia, że w każdym przypadku może zostać 
zastosowana najbardziej odpowiednia metoda, co z kolei zagwarantuje najbardziej oszczędne 
wytwarzanie zrównoważonych biopaliw.
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Poprawka 888
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W 2010 i 2012 r. Komisja złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat działania metody 
weryfikacji bilansu masy opisanej w ust. 1 
oraz na temat możliwości dopuszczenia 
innych metod weryfikacji w odniesieniu do 
niektórych lub wszystkich rodzajów 
surowców lub biopaliw. W swojej ocenie 
Komisja bierze pod uwagę metody 
weryfikacji, w których informacja 
dotycząca poziomu zrównoważenia nie 
musi zostać fizycznie przypisana do danej 
partii lub mieszanki. Ocena bierze pod 
uwagę potrzebę zachowania integralności i 
skuteczności systemu weryfikacji przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernych 
obciążeń dla przemysłu. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące dopuszczenia innych 
metod weryfikacji.

W 2010 i 2012 r. Komisja złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat działania metody 
weryfikacji bilansu masy opisanej w ust. 1 
oraz na temat możliwości dopuszczenia 
innych metod weryfikacji w odniesieniu do 
niektórych lub wszystkich rodzajów 
surowców, biopaliw lub innych 
biopłynów. W swojej ocenie Komisja 
bierze pod uwagę metody weryfikacji, w 
których informacja dotycząca poziomu 
zrównoważenia nie musi zostać fizycznie 
przypisana do danej partii lub mieszanki. 
Ocena bierze pod uwagę potrzebę 
zachowania integralności i skuteczności 
systemu weryfikacji przy jednoczesnym 
uniknięciu nadmiernych obciążeń dla 
przemysłu. W stosownych przypadkach do 
sprawozdania dołączone są wnioski do 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące dopuszczenia innych metod 
weryfikacji.

Or. de

Uzasadnienie

W celu uwzględnienia pełnego zakresu przyszłe sprawozdanie Komisji powinno obejmować 
także biopłyny.
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Poprawka 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu za rok 2009 Komisja 
dodatkowo zaproponuje schemat 
weryfikacji zgodności z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju, o których 
mowa w art. 15, dla wszystkich rodzajów 
energii pozyskiwanej z biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż zaproponowano rozszerzenie kryteriów, tak by obejmowały one wszystkie rodzaje 
zastosowań biomasy do celów energetycznych, a nie tylko biopaliwa, to brak jest solidnej 
metodologii dla weryfikacji zgodności dla rodzajów zastosowań biomasy do celów 
energetycznych innych niż biopaliwa. Dlatego w sprawozdaniu za rok 2009 Komisja powinna 
zaprezentować takie rozszerzenie.

Poprawka 890
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw przedłożenia 
wiarygodnych informacji i udostępnienia 
na wniosek państw członkowskich danych 
wykorzystanych przy sporządzaniu 
informacji. Komisja przyjmuje wytyczne 
dla dostawców biopaliw w celu 
monitorowania i tworzenia sprawozdań 
dotyczących danych na temat 
zrównoważonego rozwoju środowiska w 
odniesieniu do dostarczanych przez nich 
biopaliw oraz zapewni akredytowanego 
audytora, który zweryfikuje informacje 
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wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami. Ocenia również 
częstotliwość i metodykę pobierania 
próbek i solidność danych.

dostarczane przez nich dostawcom paliw.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność powinna być wyraźnie rozdzielona pomiędzy dostawców biopaliw, którzy 
odpowiadają za uzyskanie ważnego certyfikatu, i dostawców paliw, którzy odpowiadają za 
przedłożenie certyfikatu w ramach procesu przedstawiania dokumentów. Jeden 
ogólnoeuropejski zbiór wytycznych dotyczących monitorowania, sprawozdawczości i 
weryfikowania pozwoli na zachowanie wymienialności i zamienialności komponentów 
biopaliw i paliw gotowych, zapobiegnie zakłóceniom na rynku oraz zapobiegnie powstawaniu 
przeszkód operacyjnych i zbędnych kosztów dla odbiorców. Ramy prawne UE powinny być 
zgodne z art. 95 traktatu UE.

Poprawka 891
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

W celu dostarczenia niezbędnych danych podmioty gospodarcze potrzebują wiarygodnych 
informacji i struktur umożliwiających planowanie.

Poprawka 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zdecydować, że umowy 
dwustronne i wielostronne między 
Wspólnotą a krajami trzecimi wykazują, 
że biopaliwa i inne biopłyny wytworzone z 
surowców uprawianych w tych krajach 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska, o których mowa w 
art. 15 ust. 3 lub 4.

skreślony

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 
lub wykazują, że partie biopaliwa 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska, o których mowa w 
art. 15 ust. 3 lub 4.
Komisja może zdecydować, że krajowe, 
wielonarodowe lub międzynarodowe 
systemy pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Jednakowe lub przynajmniej równoważne kryteria (bilans masy) powinny być stosowane w 
przypadku oceny spełnienia warunków zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do 
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przywozów z krajów trzecich. Należy zagwarantować spełnienie kryteriów zrównoważonego 
rozwoju mających zastosowanie w UE. Gwarancją tego jest poprawka do art. 15 ust. 5 
(poprawka 4).

Poprawka 893
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zdecydować, że umowy 
dwustronne i wielostronne między 
Wspólnotą a krajami trzecimi wykazują, 
że biopaliwa i inne biopłyny wytworzone z 
surowców uprawianych w tych krajach 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska, o których mowa w 
art. 15 ust. 3 lub 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zdecydować, że umowy
dwustronne i wielostronne między 
Wspólnotą a krajami trzecimi wykazują, że
biopaliwa i inne biopłyny wytworzone z 
surowców uprawianych w tych krajach 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska, o których mowa w 
art. 15 ust. 3 lub 4.

4. Komisja zawiera umowy dwustronne i 
wielostronne między Wspólnotą a krajami 
trzecimi w celu zapewnienia, że energia z 
biomasy wytworzonej z surowców 
uprawianych w tych krajach spełnia
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska, o których mowa w art. 15 ust. 
3, 4, 7a i 8. Umowy te będą obejmować 
działania gwarantujące zaangażowanie
MŚP.

Or. en
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Poprawka 895
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zdecydować, że umowy 
dwustronne i wielostronne między 
Wspólnotą a krajami trzecimi wykazują, że 
biopaliwa i inne biopłyny wytworzone z 
surowców uprawianych w tych krajach 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska, o których mowa w 
art. 15 ust. 3 lub 4.

4. Komisja może zdecydować, że umowy 
dwustronne i wielostronne między 
Wspólnotą a krajami trzecimi wykazują, że 
biomasa, biopaliwa i inne biopłyny 
wytworzone z surowców uprawianych w 
tych krajach spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska i 
rozwoju społecznego, o których mowa w 
art. 15 ust. 3 lub 4.

Or. en

Uzasadnienie

Każda decyzja mająca na celu nieuwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju,
określonych w przedmiotowej dyrektywie, i zastąpienie ich innymi krajowymi, 
wielonarodowymi lub międzynarodowymi systemami stanowiłaby dodatkowe działanie 
wykraczające poza zakres przedmiotowej dyrektywy i dlatego powinna być objęta procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą.

Poprawka 896
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa spełniają 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska, o których mowa w art. 15 ust. 

Komisja zachęca, by dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierały dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 lub 
wykazywały, że partie biomasy 
wykorzystywane do celów wytworzenia 
energii spełniają kryteria zrównoważonego 
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3 lub 4. rozwoju, o których mowa w art. 15.

Or. en

Poprawka 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa spełniają 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska, o których mowa w art. 15 ust. 
3 lub 4.

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 lub 
wykazują, że partie energii pozyskiwanej z 
biomasy spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska, o 
których mowa w art. 15 ust. 3 lub 4.

Or. en

Poprawka 898
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa spełniają 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska, o których mowa w art. 15 ust. 
3 lub 4.

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa spełniają 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska, o których mowa w art. 15 ust. 
3 lub 4. W takim wypadku stosowanie 
norm musi opierać się na równym 
traktowaniu różnych systemów 
określających normy i nie może prowadzić 
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do dyskryminacji na żadnym etapie 
łańcucha produkcji biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Dobrowolne międzynarodowe lub krajowe systemy określające normy, wymienione w tym 
ustępie, odnoszą się głównie do certyfikacji. Należy unikać stosowania certyfikacji jako 
narzędzia rynkowego. Certyfikacja powinna być stosowana tylko wtedy, gdy prawodawstwo 
krajowe i inne krajowe ramy regulacyjne nie zapewniają wiarygodnych dowodów na to, że 
biopaliwa i inne biopłyny pochodzą ze zrównoważonych źródeł. 

Poprawka 899
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zdecydować, że krajowe, 
wielonarodowe lub międzynarodowe 
systemy pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2.

Komisja może zdecydować, że krajowe, 
wielonarodowe lub międzynarodowe 
systemy pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3.

Or. en

Poprawka 900
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zdecydować, że krajowe, 
wielonarodowe lub międzynarodowe 
systemy pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2.

Komisja może zdecydować zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3, 
że krajowe, wielonarodowe lub 
międzynarodowe systemy pomiarów 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
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zawierają dokładne dane wymagane dla 
celów art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Każda decyzja mająca na celu nieuwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju,
określonych w przedmiotowej dyrektywie, i zastąpienie ich innymi krajowymi, 
wielonarodowymi lub międzynarodowymi systemami stanowiłaby dodatkowe działanie 
wykraczające poza zakres przedmiotowej dyrektywy i dlatego powinna być objęta procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą.

Poprawka 901
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja uznaje, że weryfikacja 
pochodzenia biopaliw i innych biopłynów 
ze zrównoważonych źródeł powinna 
opierać się głównie na prawie krajowym i 
innych krajowych ramach regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dobrowolne międzynarodowe lub krajowe systemy określające normy wymienione w tym 
ustępie odnoszą się głównie do certyfikacji. Należy unikać stosowania certyfikacji jako 
narzędzia rynkowego. Certyfikacja powinna być stosowana tylko wtedy, gdy prawodawstwo 
krajowe i inne krajowe ramy regulacyjne nie zapewniają wiarygodnych dowodów na to, że 
biopaliwa i inne biopłyny pochodzą ze zrównoważonych źródeł.
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Poprawka 902
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje decyzje na mocy ust. 
4 wyłącznie wtedy, gdy przedmiotowa 
umowa lub system spełnia odpowiednie 
normy wiarygodności, przejrzystości i 
niezależności audytu. W odniesieniu do 
systemów pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, spełniają one 
również wymogi dotyczące metodyki 
określone w załączniku VII.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 16 ust. 5.

Poprawka 903
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawkami do art. 16 ust. 5 i 6.
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Poprawka 904
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 21 
ust. 2 i na podstawie zaleceń 
Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego (CEN), który poddaje 
przeglądowi kryteria zrównoważonego 
rozwoju i proces weryfikacji, przewidziany 
w innych krajowych i międzynarodowych 
systemach. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zgodności kompetencji Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w 
zakresie opracowywania kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw z decyzjami 
podjętymi w kontekście przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do zgodności z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju środowiska dla biopaliw i innych biopłynów decyzje te powinny 
opierać się na zaleceniach CEN-u, które będą zmierzały do zdefiniowania uniwersalnych 
kryteriów, wskaźników i metodologii określania kryteriów oraz wykazywania i weryfikowania, 
że kryteria te zostały spełnione.

Poprawka 905
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 21
ust. 2 i na podstawie zaleceń 
Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego (CEN), który poddaje 
przeglądowi kryteria zrównoważonego 
rozwoju i proces weryfikacji przewidziany 
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w innych krajowych i międzynarodowych 
systemach. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zgodności kompetencji CEN-u w zakresie opracowywania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju dla biopaliw z decyzjami podjętymi w kontekście przedmiotowej 
dyrektywy w odniesieniu do zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju środowiska dla 
biopaliw i innych biopłynów, decyzje te powinny opierać się na zaleceniach CEN-u, które 
będą zmierzały do zdefiniowania uniwersalnych kryteriów, wskaźników i metodologii 
określania kryteriów oraz wykazywania i weryfikowania, że kryteria te zostały spełnione. 

Poprawka 906
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą określoną w art. 21 
ust. 3. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat i mogą zostać uchylone z 
inicjatywy Komisji, komitetu określonego 
w art. 21 ust. 2 lub Parlamentu 
Europejskiego zawsze wtedy, gdy istnieje 
obawa co do wiarygodności systemu.

Or. en

Poprawka 907
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zgodnie z procedurą określoną w art. 21 
ust. 3. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat i mogą zostać uchylone z 
inicjatywy Komisji, komitetu określonego 
w art. 21 ust. 2 lub Parlamentu 
Europejskiego zawsze wtedy, gdy istnieje 
obawa co do wiarygodności systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby istniała możliwość szybkiej reakcji w sytuacji, gdy w odniesieniu do 
zgodności biopaliw z zasadami zrównoważonego rozwoju pojawiają się nieprzewidziane 
kwestie.

Poprawka 908
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 21 
ust. 2. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat. Decyzje te mogą również 
zostać uchylone wcześniej, jeśli dowody 
wskazują na to, że normy 
zrównoważonego rozwoju są naruszane 
lub jeśli systemy bądź umowy nie 
zapewniają odpowiednich norm 
wiarygodności i przejrzystości oraz 
regularnego i odpowiednio częstego
niezależnego audytu.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 16 ust. 6 stanowi, że decyzje dotyczące międzynarodowych umów i systemów są ważne 
przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Decyzje te powinny również być uchylane wcześniej, jeśli 
pojawiają się dowody na to, że wspomniane umowy i systemy nie spełniają koniecznych 
kryteriów lub odpowiednich norm wiarygodności, przejrzystości i niezależności audytu.
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Poprawka 909
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Gdy podmiot gospodarczy przedstawia 
dowód lub dane uzyskane zgodnie z 
umową lub systemem będącymi 
przedmiotem decyzji na mocy ust. 4, 
państwo członkowskie nie wymaga od 
dostawcy dostarczenia dalszego dowodu 
spełnienia odpowiedniego kryterium 
zrównoważonego rozwoju środowiska.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ustalenia mające zastosowanie do przywozów z krajów trzecich nie są określone. W 
odniesieniu do zawierania umów z krajami trzecimi nie wspomina się o kryteriach, które 
należy spełnić, a w szczególności o bilansie masy. Jeżeli jedynie dostawy UE poddane byłyby 
uciążliwym wymogom w odniesieniu do dowodu w formie bilansu masy, dawałoby to 
dostawcom z krajów trzecich znaczącą przewagę konkurencyjną.

Poprawka 910
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Gdy podmiot gospodarczy przedstawia 
dowód lub dane uzyskane zgodnie z 
umową lub systemem będącymi 
przedmiotem decyzji na mocy ust. 4, 
państwo członkowskie nie wymaga od 
dostawcy dostarczenia dalszego dowodu 
spełnienia odpowiedniego kryterium 
zrównoważonego rozwoju środowiska.

7. Gdy dostawca biopaliw przedstawia 
dowód lub dane uzyskane zgodnie z 
umową lub systemem będącymi 
przedmiotem decyzji na mocy ust. 4, 
państwo członkowskie nie wymaga od 
dostawcy dostarczenia dalszego dowodu 
spełnienia odpowiedniego kryterium 
zrównoważonego rozwoju środowiska.
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Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność powinna być wyraźnie rozdzielona pomiędzy dostawców biopaliw, którzy 
odpowiadają za uzyskanie ważnego certyfikatu, i dostawców paliw, którzy odpowiadają za 
przedłożenie certyfikatu w ramach procesu przedstawiania dokumentów w celu zapewnienia 
zgodności.

Poprawka 911
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja, na wniosek państwa 
członkowskiego lub z własnej inicjatywy, 
analizuje stosowanie art. 15 w odniesieniu 
do źródła biopaliwa lub innego biopłynu 
i – w ciągu sześciu miesięcy od daty 
otrzymania wniosku oraz zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 21 ust. 
2 – decyduje, czy przedmiotowe państwo 
członkowskie może uwzględnić biopaliwo 
lub biopłyn z tego źródła do celów 
określonych w art. 15 ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa nie powinna dążyć do wykluczenia żadnego biopaliwa zgodnego z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, które spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 15 ust. 1. 

Aby dyrektywa mogła być stosowana z powodzeniem, wyznaczone warunki muszą być jasne, 
możliwe do zweryfikowania i wyegzekwowania oraz nie mogą dopuszczać różnych sposobów 
interpretacji. Każde biopaliwo spełniające te warunki powinno być dopuszczalne. Art. 15. ust. 
8 jest zatem niepotrzebny i powinien zostać skreślony.

Art. 16 ust. 4 daje Komisji elastyczność w zarządzaniu zamorskimi źródłami biopaliw, które 
mają spełnić cel wyznaczony na rok 2020. Nie ma potrzeby, by Komisja miała uprawnienia 
wykraczające poza ten zakres.
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Poprawka 912
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja, na wniosek państwa 
członkowskiego lub z własnej inicjatywy, 
analizuje stosowanie art. 15 w odniesieniu 
do źródła biopaliwa lub innego biopłynu 
i – w ciągu sześciu miesięcy od daty 
otrzymania wniosku oraz zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 21 ust. 2 –
decyduje, czy przedmiotowe państwo 
członkowskie może uwzględnić biopaliwo 
lub biopłyn z tego źródła do celów 
określonych w art. 15 ust. 1.

8. Komisja, na wniosek państwa 
członkowskiego lub z własnej inicjatywy, 
analizuje stosowanie art. 15 w odniesieniu 
do źródła biomasy, biopaliwa lub innego 
biopłynu i – w ciągu sześciu miesięcy od 
daty otrzymania wniosku oraz zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 21 ust. 2 –
decyduje, czy przedmiotowe państwo 
członkowskie może uwzględnić biomasę,
biopaliwo lub biopłyn z tego źródła do 
celów określonych w art. 15 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie rodzaje energii produkowanej w elektrowniach z przeznaczeniem dla transportu 
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 913
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja Europejska powołuje komitet 
niezależnych ekspertów, który opracowuje 
mechanizm w celu dokładnej oceny i 
uwzględnienia pośrednich skutków 
stosowania bioenergii w odniesieniu do 
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zmiany sposobu użytkowania gruntów 
oraz pośrednich skutków w odniesieniu do 
degradacji lasów naturalnych i innych 
naturalnych ekosystemów. Mechanizm 
ten będzie stosowany nie później niż od 31 
grudnia 2010 r. Należy uwzględnić skutki
pośrednie.

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważona produkcja nie powinna ograniczać się do zrównoważenia rozwoju środowiska 
naturalnego. Dobrze udokumentowane problemy społeczne i przypadki naruszania praw 
człowieka w związku z produkcją biopaliw pokazują, że do kryteriów zrównoważonego 
rozwoju UE dla biopaliw powinny zostać włączone normy społeczne.

Poprawka 914
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyliczenie wpływu biopaliw i innych 
biopłynów na emisję gazów cieplarnianych

Wyliczenie wpływu energii pozyskiwanej 
z biomasy na emisję gazów cieplarnianych

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów oznaczają, że jeśli grunty są wykorzystywane 
do produkcji biopaliw a nie do produkcji żywności, w innym miejscu na świecie produkcja 
wzrasta kosztem lasów tropikalnych lub innych gruntów nierolnych, tak aby zastąpić utraconą 
produkcję żywności. Ma to negatywny wpływ na wartość emisji gazów cieplarnianych przez 
biopaliwa. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie współczynnika, który zmniejszy 
standardowe lub rzeczywiste wartości emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa o wpływ 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Współczynnik ten będzie stanowił zachętę 
do wykorzystania bardziej efektywnych upraw i sposobów użytkowania gruntów.
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Poprawka 915
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – zdanie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów dla celów art. 
15 ust. 2 oblicza się w następujący sposób:

1. Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
energii pozyskiwanej z biomasy dla celów 
art. 15 ust. 2 oblicza się w następujący 
sposób:

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów oznaczają, że jeśli grunty są wykorzystywane 
do produkcji biopaliw a nie do produkcji żywności, w innym miejscu na świecie produkcja 
wzrasta kosztem lasów tropikalnych lub innych gruntów nierolnych, tak aby zastąpić utraconą 
produkcję żywności. Ma to negatywny wpływ na wartość emisji gazów cieplarnianych przez 
biopaliwa. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie współczynnika, który zmniejszy 
standardowe lub rzeczywiste wartości emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa o wpływ 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Współczynnik ten będzie stanowił zachętę 
do wykorzystania bardziej efektywnych upraw i sposobów użytkowania gruntów.

Poprawka 916
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla biopaliw, których standardowa 
wartość ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji 
biopaliw została określona w załączniku 
VII część A lub B, poprzez zastosowanie 
tej standardowej wartości;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Preferowane musi być stosowanie wartości rzeczywistych. Zastosowanie szczegółowych 
wartości standardowych jest możliwe dla określonych etapów procesu produkcji. 

Poprawka 917
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla biopaliw, których standardowa 
wartość ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji 
biopaliw została określona w załączniku 
VII część A lub B, poprzez zastosowanie 
tej standardowej wartości;

(a) dla biopaliw, których standardowa 
wartość ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji 
biopaliw została określona w załączniku 
VII część A lub B i dla których wartość el,
obliczona zgodnie z pkt 7 załącznika VII 
część C, jest mniejsza lub równa zero, 
poprzez zastosowanie tej standardowej 
wartości;

Or. en

Uzasadnienie

Standardowe wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw muszą 
uwzględniać zmiany sposobu użytkowania gruntów. Rada dostrzegła, że jest to poważna luka, 
która może być powodem zniszczenia zasobów węgla.

Poprawka 918
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla biopaliw, których standardowa 
wartość ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji 
biopaliw została określona w załączniku 
VII część A lub B, poprzez zastosowanie 

(a) dla energii pozyskiwanej z biomasy, 
której standardowa wartość ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych dla danej 
ścieżki produkcji energii pozyskiwanej z 
biomasy została określona w załączniku 
VII część A lub B, poprzez zastosowanie 
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tej standardowej wartości; tej standardowej wartości pomnożonej 
przez współczynnik pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów;

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów oznaczają, że jeśli grunty są wykorzystywane 
do produkcji biopaliw a nie do produkcji żywności, w innym miejscu na świecie produkcja 
wzrasta kosztem lasów tropikalnych lub innych gruntów nierolnych, tak aby zastąpić utraconą 
produkcję żywności. Ma to negatywny wpływ na wartość emisji gazów cieplarnianych przez 
biopaliwa. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie współczynnika, który zmniejszy 
standardowe lub rzeczywiste wartości emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa o wpływ 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Współczynnik ten będzie stanowił zachętę 
do wykorzystania bardziej efektywnych upraw i sposobów użytkowania gruntów.

Poprawka 919
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poprzez zastosowanie rzeczywistej 
wartości obliczonej zgodnie z metodyką 
określoną w załączniku VII część C; lub

(b) poprzez zastosowanie rzeczywistej 
wartości obliczonej zgodnie z metodyką 
określoną w załączniku VII część C,
pomnożonej przez współczynnik 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów; lub

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów oznaczają, że jeśli grunty są wykorzystywane 
do produkcji biopaliw a nie do produkcji żywności, w innym miejscu na świecie produkcja 
wzrasta kosztem lasów tropikalnych lub innych gruntów nierolnych, tak aby zastąpić utraconą 
produkcję żywności. Ma to negatywny wpływ na wartość emisji gazów cieplarnianych przez 
biopaliwa. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie współczynnika, który zmniejszy 
standardowe lub rzeczywiste wartości emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa o wpływ 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Współczynnik ten będzie stanowił zachętę 
do wykorzystania bardziej efektywnych upraw i sposobów użytkowania gruntów.



AM\731122PL.doc 31/104 PE409.429v01-00

PL

Poprawka 920
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) poprzez zastosowanie wartości 
obliczonej zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku VII część C jako sumy 
rzeczywistych wartości dla niektórych 
etapów procesu produkcji oraz 
szczegółowych wartości standardowych 
określonych w załączniku VII część D lub 
E dla innych etapów procesu produkcji.

(c) poprzez zastosowanie wartości 
obliczonej zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku VII część C jako sumy 
rzeczywistych wartości dla niektórych 
etapów procesu produkcji oraz 
szczegółowych wartości standardowych 
określonych w załączniku VII część D lub 
E dla innych etapów procesu produkcji, 
przy czym wszystkie wartości mnoży się 
przez współczynnik pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów oznaczają, że jeśli grunty są wykorzystywane 
do produkcji biopaliw a nie do produkcji żywności, w innym miejscu na świecie produkcja 
wzrasta kosztem lasów tropikalnych lub innych gruntów nierolnych, tak aby zastąpić utraconą 
produkcję żywności. Ma to negatywny wpływ na wartość emisji gazów cieplarnianych przez 
biopaliwa. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie współczynnika, który zmniejszy 
standardowe lub rzeczywiste wartości emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa o wpływ 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Współczynnik ten będzie stanowił zachętę 
do wykorzystania bardziej efektywnych upraw i sposobów użytkowania gruntów.

Poprawka 921
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) współczynnik pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów będzie 
obliczany co dwa lata i będzie wynikiem 
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dzielenia wzrostu użytkowania gruntów 
na skutek produkcji energii z żywności i 
surowców przez wzrost użytkowania 
gruntów na skutek produkcji żywności i 
surowców plus wzrost na skutek produkcji 
energii pozyskiwanej z biomasy.
Współczynnik będzie miał wartość 1,0 w 
momencie wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie i po raz pierwszy będzie obliczany 
dwa lata później na podstawie danych 
dotyczących globalnego użytkowania 
gruntów i zmian sposobu ich 
użytkowania.
Do 2010 r. Komisja opublikuje 
metodologię obliczania współczynnika 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, biorąc pod uwagę ewentualną 
potrzebę wyłączenia zdegradowanych 
gruntów oraz sposób rozróżnienia 
poszczególnych typów gruntów i 
użytkowania gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów oznaczają, że jeśli grunty są wykorzystywane 
do produkcji biopaliw a nie do produkcji żywności, w innym miejscu na świecie produkcja 
wzrasta kosztem lasów tropikalnych lub innych gruntów nierolnych, tak aby zastąpić utraconą 
produkcję żywności. Ma to negatywny wpływ na wartość emisji gazów cieplarnianych przez 
biopaliwa. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie współczynnika, który zmniejszy 
standardowe lub rzeczywiste wartości emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa o wpływ 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Współczynnik ten będzie stanowił zachętę 
do wykorzystania bardziej efektywnych upraw i sposobów użytkowania gruntów.

Poprawka 922
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) oznacza to, że ten proces produkcji 
jest identyczny z procesem produkcji, na 
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którym opierają się szczegółowe wartości 
standardowe określone w załączniku VII
część D lub część E dla innych etapów 
procesu produkcji.

Or. de

Uzasadnienie

Wartości te określono biorąc pod uwagę przydziały dla różnych procesów produkcji (na 
podstawie szczególnej konfiguracji zakładu i współczynników konwersji). Dlatego wartości te 
mogą być uwzględniane jedynie wtedy, gdy ścieżki produkcji i zakład konwersji są identyczne. 
Wszelkie rozbieżności w tym względzie sprawiają, że wartości te będą bezużyteczne. 

Poprawka 923
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) dodaje się emisje powodowane 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów, określone w załączniku VII 
część C, chyba że produkcja opiera się na 
surowcach, które nie wymagają 
wykorzystania gruntów ornych, pastwisk 
czy ziem trwale uprawnych, w tym 
odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie obejmuje emisji powodowanych zmianą sposobu użytkowania gruntów. 
Najnowsze badania pokazują, że emisje te mogą być znaczące. Dlatego emisje muszą być 
dodawane do wartości standardowych, jak i do każdej obliczanej wartości.
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Poprawka 924
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja upoważnia Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) do opracowania 
jasnego i dobrze zdefiniowanego procesu 
w zakresie:
(a) obliczania typowych wartości 
opierających się na zasadach zawartych 
już w załączniku VII C;
(b) wyliczania wartości standardowych z 
wartości typowych;
przedstawiania i sprawdzania 
proponowanych odchyleń od wartości 
standardowych pod kątem zarówno 
danych, jak i metodologii i z 
uwzględnieniem zasad zawartych już w 
załączniku VII C.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby te same kryteria, wskaźniki i metodologie były konsekwentnie stosowane w 
całej UE. CEN zapewnia odpowiednie ramy i jest w stanie wykorzystać odpowiednie 
kompetencje w celu wykonania tego zadania, a proces ten został już wszczęty. Ramy prawne 
UE powinny być zgodne z art. 95 traktatu UE. Założenia dotyczące np. emisji gazów 
cieplarnianych z nawozów mogą mieć znaczący wpływ. W grę wchodzą kwestie 
metodologiczne. Problemem może być wykrywalność. Sugerowane jest narzucenie wartości 
typowych, które powinny być regularnie korygowane w celu uwzględnienia zmian w branży.
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Poprawka 925
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja upoważnia Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) do opracowania 
jasnego i dobrze zdefiniowanego procesu 
w zakresie:
(a) obliczania typowych wartości 
opierających się na zasadach zawartych 
już w załączniku VII C;
(b) wyliczania wartości standardowych z 
wartości typowych;
przedstawiania i sprawdzania 
proponowanych odchyleń od wartości 
standardowych pod kątem zarówno 
danych, jak i metodologii i z 
uwzględnieniem zasad zawartych już w 
załączniku VII C.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby te same kryteria, wskaźniki i metodologie były konsekwentnie stosowane w 
całej UE. CEN zapewnia odpowiednie ramy i jest w stanie wykorzystać odpowiednie 
kompetencje w celu wykonania tego zadania, a proces ten został już wszczęty. Ramy prawne 
UE powinny być zgodne z art. 95 traktatu UE. Założenia dotyczące np. emisji gazów 
cieplarnianych z nawozów mogą mieć znaczący wpływ. W grę wchodzą kwestie 
metodologiczne. Problemem może być wykrywalność. Sugerowane jest narzucenie wartości 
typowych, które powinny być regularnie korygowane w celu uwzględnienia zmian w branży.
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Poprawka 926
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r.
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji sprawozdanie zawierające wykaz 
podmiotów na ich terytorium 
zaklasyfikowanych na poziomie NUTS 2 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady[18], dla których typowy poziom 
emisji gazów cieplarnianych z uprawy 
surowców rolnych może być niższy lub 
równy poziomowi emisji określonemu pod 
pozycją „uprawy” w załączniku VII część 
D do niniejszej dyrektywy, łącznie z 
opisem metody i danych wykorzystanych 
przy sporządzaniu wykazu. Zastosowana 
metoda uwzględnia charakterystykę gleby, 
klimat i spodziewany zbiór surowców. 
Zastosowana metoda uwzględnia 
charakterystykę gleby, klimat i 
spodziewany zbiór surowców.

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r.
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji spis terenów leżących odłogiem, 
zdegradowanych lub nieurodzajnych, na 
których produkcja energii z upraw 
mogłaby spowodować zmniejszenie ilości 
dwutlenku węgla w ujęciu netto, łącznie z 
opisem metody i danych wykorzystanych 
przy sporządzaniu wykazu. Zastosowana 
metoda uwzględnia charakterystykę gleby, 
klimat i spodziewany zbiór surowców. 
Zastosowana metoda uwzględnia 
charakterystykę gleby, klimat i 
spodziewany zbiór surowców.

Or. en

Poprawka 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Standardowe wartości dla biopaliw, 
określone w załączniku VII część A, oraz 
szczegółowe wartości standardowe dla 
upraw, określone w załączniku VII część 
D w odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów, stosuje się wyłącznie w 
przypadku upraw surowców:

skreślony
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(a) poza terytorium Wspólnoty; lub
(b) w regionach na terytorium Wspólnoty 
wymienionych w wykazach, o których 
mowa w ust. 2.
W odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów nienależących do pozycji z 
poprzednich akapitów stosuje się 
rzeczywiste wartości upraw.

Or. en

Poprawka 928
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Standardowe wartości dla biopaliw, 
określone w załączniku VII część A, oraz
szczegółowe wartości standardowe dla 
upraw, określone w załączniku VII część D 
w odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów, stosuje się wyłącznie w 
przypadku upraw surowców:

3. Szczegółowe wartości standardowe dla 
upraw, określone w załączniku VII część D 
w odniesieniu do paliw transportowych i 
płynnych pozyskiwanych z biomasy mogą 
być stosowane wyłącznie w przypadku 
upraw surowców:

Or. en

Uzasadnienie

Preferowanym wyborem muszą być wartości rzeczywiste. Szczegółowe wartości standardowe 
dla upraw powinny być stosowane tylko wtedy, gdy surowce pochodzą z krajów trzecich oraz 
z terenów leżących odłogiem, nieurodzajnych lub zdegradowanych, które wyszczególniono w 
ust. 2.
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Poprawka 929
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) w regionach na terytorium 
Wspólnoty, które państwa członkowskie 
uznały za mało produktywne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna, aby nie wykluczać stosowania lokalnych surowców i tym samym 
nie zaburzać konkurencji pomiędzy regionami rolniczymi osiągającymi plony na poziomie
niższym niż przeciętny.

Poprawka 930
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów nienależących do pozycji z 
poprzednich akapitów stosuje się 
rzeczywiste wartości upraw.

W odniesieniu do biomasy, biopaliw i 
innych biopłynów nienależących do 
pozycji z poprzednich akapitów stosuje się 
rzeczywiste wartości upraw.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie rodzaje energii produkowanej w elektrowniach z przeznaczeniem dla transportu 
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.
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Poprawka 931
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Emisje powodowane pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów dodaje się 
do wszystkich rodzajów paliw 
transportowych pozyskiwanych z biomasy 
w przypadkach, których nie dotyczy 
bezpośrednia zmiana sposobu 
użytkowania gruntów, chyba że produkcja 
opiera się na surowcach, które nie 
wymagają wykorzystania gruntów ornych, 
pastwisk czy ziem trwale uprawnych, w 
tym odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Emisje gazów cieplarnianych powodowane pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów 
dotyczą wszystkich rodzajów paliw transportowych pozyskiwanych z biomasy innych niż 
produkowanych z surowców uprawianych na terenach leżących odłogiem, nieurodzajnych lub 
zdegradowanych, w odniesieniu do których producenci mogą udowodnić zmniejszenie ilości 
dwutlenku węgla w ujęciu netto na skutek bezpośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów.

Poprawka 932
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r.
Komisja składa sprawozdanie dotyczące 
szacunkowych wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII część B i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pochodzących z
transportu i przetwarzania, oraz we 
właściwych przypadkach może 

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
oraz co dwa lata po tej dacie Komisja 
dokonuje przeglądu wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII, ze szczególnym uwzględnieniem 
emisji pochodzących z upraw. W 
odniesieniu do wartości typowych i 
standardowych dla uprawy Komisja 
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zadecydować o korekcie tych wartości.
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.

przedstawia do dnia 31 grudnia 2010 r. 
nowy zbiór wartości rzeczywistych i 
standardowych, które odzwierciedlają 
warunki regionalne i klimatologiczne. W 
procesie przeglądu zasięga się opinii 
producentów zarówno w krajach trzecich, 
jak i na terenie Wspólnoty. Ponadto 
Komisja ocenia, a o ile to konieczne –
proponuje typowe i standardowe wartości 
dla upraw wykorzystujących 
zrównoważone rolnicze i ekologiczne 
metody uprawy. 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. 
Wartości dla emisji powodowanych 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów, określone w załączniku VII 
część C, także poddaje się przeglądowi i 
dostosowuje do sposobu użytkowania 
gruntów i/lub do współczynników 
zależnych od surowców.

Or. en

Uzasadnienie

COM proponuje bardzo uogólnione (średnie globalne) wartości dla upraw, które dalekie są 
od odzwierciedlania dużych różnic fizycznych. Mierzenie rzeczywistych emisji z upraw jest dla 
podmiotów gospodarczych trudne i bardzo kosztowne. Dlatego COM powinien przedstawiać 
standardowe wartości dla upraw w poszczególnych regionach, które dokładniej odzwierciedlą 
różnice. Ponadto wartości emisji powodowanych pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów powinny być dopasowane do wymagań poszczególnych surowców w odniesieniu do 
sposobu użytkowania gruntów.

Poprawka 933
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
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Komisja składa sprawozdanie dotyczące 
szacunkowych wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII część B i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pochodzących z 
transportu i przetwarzania, oraz we 
właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
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 składa sprawozdanie oparte na 
przeglądzie przeprowadzonym zgodnie z 
procesem opracowanym przez Europejski 
Komitet Normalizacyjny (CEN) na mocy 
art. 17 ust. 1, dotyczące szacunkowych 
wartości typowych i standardowych 
określonych w załączniku VII część B i E, 
ze szczególnym uwzględnieniem emisji 
pochodzących z transportu i przetwarzania, 
oraz we właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
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

Ten sam proces powinien być zastosowany do tego, aby najpierw ustalić wartości typowe i 
standardowe, a potem dokonać ich przeglądu.

Poprawka 934
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Komisja składa sprawozdanie dotyczące 
szacunkowych wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII część B i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pochodzących z 
transportu i przetwarzania, oraz we 
właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Komisja składa sprawozdanie oparte na 
przeglądzie przeprowadzonym zgodnie z 
procesem opracowanym przez Europejski 
Komitet Normalizacyjny (CEN) na mocy 
art. 17 ust. 1, dotyczące szacunkowych 
wartości typowych i standardowych 
określonych w załączniku VII część B i E, 
ze szczególnym uwzględnieniem emisji 
pochodzących z transportu i przetwarzania, 
oraz we właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
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kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3. dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam proces powinien być zastosowany do tego, aby najpierw ustalić wartości typowe i 
standardowe, a potem dokonać ich przeglądu.

Poprawka 935
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Komisja składa sprawozdanie dotyczące 
szacunkowych wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII część B i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pochodzących z 
transportu i przetwarzania, oraz we 
właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
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.

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., a 
następnie co dwa lata, Komisja składa 
sprawozdanie dotyczące szacunkowych 
wartości typowych i standardowych 
określonych w załączniku VII część B i E, 
ze szczególnym uwzględnieniem emisji 
pochodzących z transportu i przetwarzania, 
oraz we właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
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. de

Uzasadnienie

Regularna kontrola i możliwość korygowania wartości gwarantują wiarygodną podstawę dla 
ustanowienia zgodności biopaliw i innych biopłynów z zasadami zrównoważonego rozwoju.
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Poprawka 936
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Komisja składa sprawozdanie dotyczące 
szacunkowych wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII część B i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pochodzących z 
transportu i przetwarzania, oraz we 
właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
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.

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Komisja składa sprawozdanie dotyczące 
szacunkowych wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII część A, B, D i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pochodzących z 
transportu i przetwarzania, oraz we 
właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
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. sl

Uzasadnienie

Biopaliwa wytwarzane z alg osiągają bardzo dobry wynik pod względem ograniczenia emisji 
CO2, a więc ich stosowanie mogłoby być promowane poprzez podwójne liczenie wkładu, jaki 
one wnoszą.

Poprawka 937
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Komisja składa sprawozdanie dotyczące 
szacunkowych wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII część B i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pochodzących z 
transportu i przetwarzania, oraz we 

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Komisja składa sprawozdanie dotyczące 
szacunkowych wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII część A, B, D i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pochodzących z 
transportu i przetwarzania, oraz we 
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właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
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.

właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
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

Przedmiotowa dyrektywa powinna dawać możliwość uaktualniania typowych i 
standardowych wartości nie tylko dla przyszłych ścieżek biopaliw, ale także dla ścieżek już 
istniejących.

Poprawka 938
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Załącznik VII może być dostosowywany 
do postępu naukowo-technicznego. 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. Wszelkie zmiany 
lub uzupełnienia wykazu standardowych 
wartości zamieszczonego w załączniku VII 
dokonywane są zgodnie z następującymi 
zasadami:

5. Załącznik VII może być dostosowywany 
do postępu naukowo-technicznego. 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, odpowiednio 
uwzględniając zalecenia i procesy 
opracowane przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) na mocy art. 17 
ust. 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia 
wykazu standardowych wartości 
zamieszczonego w załączniku VII 
dokonywane są zgodnie z następującymi 
zasadami:

Or. en

Uzasadnienie

Specyfikacje CEN-u obejmują procedury oznakowania. W celu zachowania jasności dla 
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konsumentów specjalne oznakowanie powinno być wprowadzane tylko wtedy, gdy dane 
paliwo nie jest zgodne ze standardową specyfikacją. Umożliwiłoby to zmianę specyfikacji 
CEN-u bez konieczności zmiany dyrektywy. Istnieją biopaliwa, które mogą być zmieszane w 
ponad 10% objętości i nadal być zgodne ze specyfikacją CEN-u. Dlatego nie wymagają one 
specjalnego oznakowania.

Poprawka 939
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Załącznik VII może być dostosowywany 
do postępu naukowo-technicznego. 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. Wszelkie zmiany 
lub uzupełnienia wykazu standardowych 
wartości zamieszczonego w załączniku VII 
dokonywane są zgodnie z następującymi 
zasadami:

5. Załącznik VII może być dostosowywany 
do postępu naukowo-technicznego. 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, odpowiednio 
uwzględniając zalecenia i procesy 
opracowane przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) na mocy art. 17 
ust. 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia 
wykazu standardowych wartości 
zamieszczonego w załączniku VII 
dokonywane są zgodnie z następującymi 
zasadami:

Or. en

Uzasadnienie

Poddawanie załącznika VII przeglądowi powinno być dokonywane zgodnie z dobrze 
zdefiniowanym i spójnym procesem, który będzie określony w ramach kompetencji CEN-u.
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Poprawka 940
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Załącznik VII może być dostosowywany 
do postępu naukowo-technicznego. 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. Wszelkie zmiany 
lub uzupełnienia wykazu standardowych 
wartości zamieszczonego w załączniku VII 
dokonywane są zgodnie z następującymi 
zasadami:

5. Załącznik VII może być dostosowywany 
do postępu naukowo-technicznego i 
obejmuje wprowadzanie wartości 
dotyczących dalszych procesów w ramach
produkcji biopaliw i podobnych lub 
innych surowców. 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. 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia wykazu 
standardowych wartości zamieszczonego w 
załączniku VII dokonywane są zgodnie z 
następującymi zasadami:

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka do art. 17 ust. 5 umożliwia zastosowanie typowych standardowych wartości tylko 
w odniesieniu do wkładów, które są niewielkie w porównaniu do ogólnego poziomu emisji.

Poprawka 941
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jeżeli wpływ danego czynnika na 
ogólne emisje jest niewielki lub jeżeli 
odchylenie jest ograniczone lub jeżeli 
koszt ustalenia rzeczywistych wartości jest 
wysoki lub powodowałoby to znaczne 
trudności, wartości standardowe są typowe 
dla normalnych procesów produkcji;

(a) jeżeli wpływ danego czynnika na 
ogólne emisje jest mniejszy niż 5% lub 
jeżeli praktycznie nie ma odchylenia, 
wartości standardowe są typowe dla 
normalnych procesów produkcji;
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Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są bardziej precyzyjne informacje, aby dokonać przeglądu wartości standardowych 
w komitologii.

Poprawka 942
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) we wszystkich innych przypadkach 
standardowe wartości są konserwatywne w 
porównaniu z normalnymi procesami 
produkcji.

(b) we wszystkich innych przypadkach 
standardowe wartości stanowią 90% 
wartości procesów produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wartości standardowe powinny być ustalane zgodnie ze spójną zasadą i powinny być one 
konserwatywne, aby nie przynosić korzyści najgorszym producentom.

Poprawka 943
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
opinia publiczna została poinformowana 
o dostępności biopaliw i innych 
odnawialnych paliw transportowych. 
Jeżeli zawartość biopaliw w mieszankach 
pochodnych olejów mineralnych 
przekracza 10% objętościowo, państwa 
członkowskie wymagają, aby było to 

skreślony
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podane w punktach sprzedaży.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2010 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku V na stacjach 
paliw posiadających więcej niż dwie 
pompy z olejem napędowym. 
3. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2014 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku VI lub innego 
oleju napędowego o minimalnej 
zawartości biopaliwa wynoszącej 5% 
objętościowo na stacjach paliw 
posiadających więcej niż dwie pompy z 
olejem napędowym.
4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

Or. it

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna ustalać globalne cele dla biopaliw oraz wyjaśniać, że cele 
te można osiągnąć przy użyciu wszystkich rodzajów biopaliw, pod warunkiem, że są one 
wytwarzane z wykorzystaniem metod odpowiadających zrównoważonemu rozwojowi 
środowiska i rozwojowi społecznemu. Dyrektywa w sprawie paliw powinna określać zarówno 
parametry o znaczeniu ekologicznym, jak i oznakowanie wymagane dla paliw, które nie 
spełniają norm CEN EN228 i EN590.
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Poprawka 944
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
opinia publiczna została poinformowana o 
dostępności biopaliw i innych 
odnawialnych paliw transportowych. Jeżeli 
zawartość biopaliw w mieszankach 
pochodnych olejów mineralnych 
przekracza 10% objętościowo, państwa 
członkowskie wymagają, aby było to 
podane w punktach sprzedaży.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
opinia publiczna została poinformowana o 
dostępności biopaliw i innych 
odnawialnych paliw transportowych. Jeżeli 
zawartość biopaliw w mieszankach 
pochodnych olejów mineralnych 
przekracza wartość dopuszczalną 
określoną w specyfikacjach produktów 
Europejskiego Komitetu Normalizującego 
(CEN).

Or. en

Uzasadnienie

Specyfikacje CEN-u obejmują procedury oznakowania. W celu zachowania jasności dla 
konsumentów specjalne oznakowanie powinno być wprowadzane tylko wtedy, gdy dane 
paliwo nie jest zgodne ze standardową specyfikacją. Umożliwiłoby to zmianę specyfikacji 
CEN-u bez konieczności zmiany dyrektywy. Istnieją biopaliwa, które mogą być zmieszane w 
ponad 10% objętości i nadal być zgodne ze specyfikacją CEN-u. Dlatego nie wymagają one 
specjalnego oznakowania.

Poprawka 945
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2010 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku V na stacjach 
paliw posiadających więcej niż dwie 
pompy z olejem napędowym. 

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dopuszczalna wartość FAME nie jest parametrem istotnym w odniesieniu do 
poprawy jakości powietrza, nie istnieje żadne uzasadnienie dla włączenia FAME w 
specyfikację dotyczącą oleju napędowego. CEN jest odpowiednim organem do ustanowienia 
wymogu technicznego mającego na celu odniesienie się do parametrów specyfikacji 
dostosowanych do potrzeb takich jak dopuszczalna wartość FAME. Zamiast tworzyć nowe i 
odrębne gatunki oleju napędowego (załączniki V+VI), dopuszczalne wartości FAME należy 
poddać przeglądowi i skorygować w górę w ramach istniejącej specyfikacji CEN (EN590).

Poprawka 946
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2010 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku V na stacjach 
paliw posiadających więcej niż dwie 
pompy z olejem napędowym. 

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Specyfikacje techniczne powinny zostać ujęte w dyrektywie w sprawie biopaliw.

Poprawka 947
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają skreślony
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udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2010 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku V na stacjach 
paliw posiadających więcej niż dwie 
pompy z olejem napędowym.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dopuszczalna wartość FAME nie jest parametrem istotnym w odniesieniu do 
poprawy jakości powietrza, nie istnieje żadne uzasadnienie dla włączenia FAME w 
specyfikację dotyczącą oleju napędowego. CEN jest odpowiednim organem do ustanowienia 
wymogu technicznego mającego na celu odniesienie się do parametrów specyfikacji 
dostosowanych do potrzeb, takich jak dopuszczalna wartość FAME. Zamiast tworzyć nowe i 
odrębne gatunki oleju napędowego (załączniki V+VI), dopuszczalne wartości FAME należy 
poddać przeglądowi i skorygować w górę w ramach istniejącej specyfikacji CEN (EN590).

Poprawka 948
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2010 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku V na stacjach 
paliw posiadających więcej niż dwie 
pompy z olejem napędowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna być technologicznie neutralna i nie powinna faworyzować 
żadnej konkretnej opcji w kwestii biopaliw. Ponadto wartości proponowane w załącznikach V 
i VI nie odpowiadają wszystkim warunkom, np. niemożliwe byłoby zastosowanie ich w 
skandynawskich warunkach zimowych.
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Poprawka 949
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2014 r. oleju napędowego
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku VI lub innego 
oleju napędowego o minimalnej 
zawartości biopaliwa wynoszącej 5% 
objętościowo na stacjach paliw 
posiadających więcej niż dwie pompy z 
olejem napędowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna być technologicznie neutralna i nie powinna faworyzować 
żadnej konkretnej opcji w kwestii biopaliw. Ponadto wartości proponowane w załącznikach V 
i VI nie odpowiadają wszystkim warunkom, np. niemożliwe byłoby zastosowanie ich w 
skandynawskich warunkach zimowych.

Poprawka 950
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2014 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku VI lub innego 
oleju napędowego o minimalnej 
zawartości biopaliwa wynoszącej 5% 
objętościowo na stacjach paliw 
posiadających więcej niż dwie pompy z 

skreślony
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olejem napędowym.

Or. it

Uzasadnienie

Specyfikacje techniczne powinny zostać ujęte w dyrektywie w sprawie biopaliw.

Poprawka 951
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2014 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku VI lub innego 
oleju napędowego o minimalnej 
zawartości biopaliwa wynoszącej 5% 
objętościowo na stacjach paliw 
posiadających więcej niż dwie pompy z 
olejem napędowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dopuszczalna wartość FAME nie jest parametrem istotnym w odniesieniu do 
poprawy jakości powietrza, nie istnieje żadne uzasadnienie dla włączenia FAME w 
specyfikację dotyczącą oleju napędowego. CEN jest odpowiednim organem do ustanowienia 
wymogu technicznego mającego na celu odniesienie się do parametrów specyfikacji 
dostosowanych do potrzeb, takich jak dopuszczalna wartość FAME. Zamiast tworzyć nowe i 
odrębne gatunki oleju napędowego (załączniki V+VI), dopuszczalne wartości FAME należy 
poddać przeglądowi i skorygować w górę w ramach istniejącej specyfikacji CEN (EN590).
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Poprawka 952
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2014 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku VI lub innego 
oleju napędowego o minimalnej 
zawartości biopaliwa wynoszącej 5% 
objętościowo na stacjach paliw 
posiadających więcej niż dwie pompy z 
olejem napędowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dopuszczalna wartość FAME nie jest parametrem istotnym w odniesieniu do 
poprawy jakości powietrza, nie istnieje żadne uzasadnienie dla włączenia FAME w 
specyfikację dotyczącą oleju napędowego. CEN jest odpowiednim organem do ustanowienia 
wymogu technicznego mającego na celu odniesienie się do parametrów specyfikacji 
dostosowanych do potrzeb, takich jak dopuszczalna wartość FAME. Zamiast tworzyć nowe i 
odrębne gatunki oleju napędowego (załączniki V+VI), dopuszczalne wartości FAME należy 
poddać przeglądowi i skorygować w górę w ramach istniejącej specyfikacji CEN (EN590).

Poprawka 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie podejmują 
kroki w celu zagwarantowania 
wystarczających możliwości uzupełniania 
paliwa dla pojazdów o zerowej emisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Przełom obiecujących technologii jest często hamowany przez brak infrastruktury. Brak 
możliwości uzupełniania paliwa dla samochodów z napędem elektrycznym lub wodorowym 
jest jednym z powodów, dla których konsumenci ich nie kupują.

Poprawka 954
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ust. 2 i 3 stosuje się mutatis mutandi 
do benzyny zawierającej bioetanol.

Or. de

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cele dotyczące biopaliw, należy zadbać o to, by benzyna zawierająca składniki 
biopaliw była stale dostępna na wszystkich stacjach benzynowych.

Poprawka 955
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Celem zastosowania podwojonego wkładu w przypadku paliw niekonwencjonalnych jest, 
zgodnie z punktem 49 preambuły, podniesienie ich opłacalności. Oznacza to, że przypisuje im 
się hipotetyczną redukcję emisji. Innymi słowy, 50% wyliczonej dla nich redukcji emisji w 
rzeczywistości nie jest osiągane. W znacznym stopniu zaburza to konkurencję pomiędzy 
biopaliwami w celu osiągnięcia optymalnej redukcji emisji na korzyść paliw 
niekonwencjonalnych.

Poprawka 956
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

4. W przypadku biopaliw celulozowych, 
biogazu oraz biopaliw wytworzonych ze 
zużytego oleju roślinnego bądź 
zwierzęcego lub warzyw niespożywczych, 
aby osiągnąć cel wyznaczony w art. 3 ust. 
3, państwa członkowskie mogą stworzyć 
mechanizmy finansowe, tak aby 
zrekompensować dodatkowe koszty 
produkcji tego typu biopaliwa, lub 
zastosować zwolnienie z podatku lub 
obniżoną stawkę podatku w połączeniu z 
kontrolą fiskalną mającą na celu 
unikanie nadmiernej rekompensaty i nie 
dłużej niż do roku 2020.
Badania i rozwój w dziedzinie energii 
odnawialnej w transporcie oraz rozwój 
zrównoważonych systemów 
transportowych są zdecydowanie 
promowane zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i na szczeblu 
Wspólnoty i mogą otrzymywać dodatkowe 
wsparcie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zachęt do stworzenia najlepszych możliwości wyboru energii odnawialnej 
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w transporcie (w tym również elektryczności i wodoru) ewentualne systemy wsparcia, w tym 
dotacje, w państwach członkowskich powinny być proporcjonalne do poziomu ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. Należy jednak unikać sytuacji, w której pieniądze pochodzące z 
podatków w Europie służą subsydiowaniu producentów w krajach trzecich. Aby promować 
biopaliwa celulozowe, biogaz i biopaliwa wytworzone ze zużytego oleju roślinnego bądź 
zwierzęcego lub warzyw niespożywczych oraz aby zrekompensować koszty produkcji, które 
przynajmniej początkowo były wyższe, państwa członkowskie mogą podejmować działania 
wspierające. Należy jednak unikać nadmiernych rekompensat.

Poprawka 957
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania 
biopaliw nałożonych na operatorów, wkład 
biopaliw przekraczający minimalny 35-cio 
procentowy poziom ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych jest 
rekompensowany przez zastosowanie 
współczynnika proporcjonalnie do 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych w 
stosunku do minimalnego 35-cio 
procentowego poziomu*.
* Przykładowo wkład biopaliwa z 70-cio 
procentowym poziomem ograniczeniu emisji 
gazów cieplarnianych uznaje się za dwa razy 
większy niż w przypadku biopaliw z 35-cio 
procentowym poziomem ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. 

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja zaawansowanego biopaliwa jest zbyt wąska i narzuca określoną technologię. 
Rekompensata dla zaawansowanych biopaliw powinna być przydzielana na podstawie 
udokumentowanej korzyści ze skuteczności ograniczania emisji gazów cieplarnianych, tj. 
właściwych możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sprostałoby to potrzebie 
stworzenia biopaliw o lepszej skuteczności i umożliwiłoby tworzenie zaawansowanych 
generacji biopaliw.
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Poprawka 958
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania 
biopaliw nałożonych na operatorów, wkład 
biopaliw przekraczający minimalny 35-cio 
procentowy poziom ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych jest 
rekompensowany przez zastosowanie 
współczynnika proporcjonalnie do 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych w 
stosunku do minimalnego 35-cio 
procentowego poziomu*.
* Przykładowo wkład biopaliwa z 70-cio 
procentowym poziomem ograniczeniu emisji 
gazów cieplarnianych uznaje się za dwa razy 
większy niż w przypadku biopaliw z 35-cio 
procentowym poziomem ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. 

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja zaawansowanego biopaliwa jest zbyt wąska i narzuca określoną technologię. 
Rekompensata dla zaawansowanych biopaliw powinna być przydzielana na podstawie 
udokumentowanej korzyści ze skuteczności ograniczania emisji gazów cieplarnianych, tj. 
właściwych możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sprostałoby to potrzebie 
stworzenia biopaliw o lepszej skuteczności i umożliwiłoby tworzenie zaawansowanych 
generacji biopaliw.

Poprawka 959
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 4. Dla celów wykazania spełnienia 
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krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład energii pozyskiwanej z 
biomasy wytworzonej z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw, pod warunkiem że mają one 
przynajmniej 70-cio procentowy poziom 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Uzasadnienie

Tylko najbardziej wydajna energia pozyskiwana z biomasy powinna być rekompensowana 
poprzez podwójne naliczanie.

Poprawka 960
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw osiągających 
ponad 70-cio procentowy poziom 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
uznaje się za dwukrotnie większy od 
wkładu innych biopaliw.

Or. sl

Uzasadnienie

O ile to możliwe, zachęty powinny być technologicznie neutralne.
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Poprawka 961
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego, alg, a także 
nienawadnianych roślin uprawianych na 
terenach jałowych w celu 
przeciwdziałania pustynnieniu uznaje się 
za dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Ścieżki biodiesla wytwarzanego z alg lub innych roślin rosnących na terenach jałowych mogą 
mieć dodatni profil CO2.

Poprawka 962
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego, alg, a także 
nienawadnianych roślin uprawianych na 
terenach jałowych w celu 
przeciwdziałania pustynnieniu uznaje się 
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za dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

Or. fr

Uzasadnienie

Niezbędne jest promowanie biopaliw drugiej generacji. Algi i rośliny takie jak jatrofa są 
surowcami, które należy rozważyć. Główną zaletą jatrofy jest fakt, że rośnie ona na obszarach 
półpustynnych przeznaczonych na ekstensywną uprawę w sytuacjach, w których tradycyjne 
rolnictwo oparte na żywności ograniczone jest do absolutnego minimum. W efekcie rośliny 
takie jak ta nie konkurują bezpośrednio z podstawowymi uprawami roślin dla produkcji 
żywności.

Poprawka 963
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego, alg, a także 
nienawadnianych roślin uprawianych na 
terenach jałowych w celu 
przeciwdziałania pustynnieniu uznaje się 
za dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Ścieżki biodiesla wytwarzanego z alg lub innych roślin rosnących na terenach jałowych mogą 
mieć bardzo wysoki dodatni profil CO2.
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Poprawka 964
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw i innych 
biopłynów wytworzonych na terenach 
zdegradowanych/leżących odłogiem lub z 
odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja bioenergii 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.

Poprawka 965
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego, materiału 
lignocelulozowego oraz alg uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.
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Or. sl

Uzasadnienie

Biopaliwa wytwarzane z alg osiągają bardzo dobry wynik pod względem ograniczenia emisji 
CO2, a więc ich stosowanie mogłoby być promowane poprzez podwójne liczenie wkładu, jaki 
one wnoszą.

Poprawka 966
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wprowadzają
szczególne zachęty finansowe dla 
biopaliwa celulozowego, tak aby 
zrekompensować dodatkowe koszty 
produkcji tego typu biopaliwa, w tym 
zwolnienie z podatku lub obniżenie stawki 
w połączeniu z kontrolą fiskalną, 
unikające nadmiernej rekompensaty i 
ograniczone czasowo oraz zgodne z 
ogólnymi zasadami dotyczącymi pomocy 
państwa.
Badania i rozwój w dziedzinie energii 
odnawialnej w transporcie oraz rozwój 
zrównoważonych systemów 
transportowych promuje się przy 
wykorzystaniu znacznych środków
zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i na szczeblu 
Wspólnoty oraz można na te cele 
przeznaczać dodatkowe wsparcie.

Or. en

Uzasadnienie

Zachęty powinny być przeznaczone na rozwój najbardziej zaawansowanych i najłatwiej 
dostępnych alternatywnych rozwiązań w zakresie transportu. Promowanie produkcji biopaliw 
celulozowych wspiera szczególnie biomasę wytwarzaną regionalnie, zmniejszając tym samym 
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obciążenie dla środowiska naturalnego. Aby promować biopaliwa celulozowe oraz aby 
zrekompensować koszty produkcji, które przynajmniej początkowo były wyższe, państwa 
członkowskie mogą podjąć szczególne działania wspierające zgodne z postanowieniami 
dotyczącymi opodatkowania energii i ogólnymi zasadami pomocy państwa.

Poprawka 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Każdy mechanizm wsparcia, w tym 
zachęty finansowe, ustanowiony przez 
państwo członkowskie z myślą o produkcji 
na szeroką skalę i/lub wykorzystaniu
energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie jest proporcjonalny do 
poziomu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Badania i rozwój w 
dziedzinie energii odnawialnej w 
transporcie oraz rozwój zrównoważonych 
systemów transportowych promuje się 
przy wykorzystaniu znacznych środków
zarówno na szczeblu państw 
członkowskich, jak i na szczeblu 
Wspólnoty oraz można na te cele 
przeznaczać dodatkowe wsparcie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zachęt do stworzenia najlepszych możliwości wyboru energii odnawialnej 
w transporcie (w tym również elektryczności i wodoru) ewentualne systemy wsparcia, w tym 
dotacje, w państwach członkowskich powinny być proporcjonalne do poziomu ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych.
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Poprawka 968
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Rozpatrując stosowanie biopaliw w 
transporcie, powinno się promować 
stosowanie technologii napędu 
hybrydowego, przy czym uzupełniające 
wytwarzanie energii przy wykorzystaniu
technologii wewnętrznego silnika 
spalinowego oraz silnika elektrycznego 
zasilanego akumulatorem znacząco 
przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa 
w czasie transportu.

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdy z napędem hybrydowym oferują obecnie znaczącą redukcję zużycia paliw kopalnych 
na km w pojazdach transportu drogowego. Wykorzystanie takich technologii powinno być 
postrzegane jako narzędzie do osiągnięcia ogólnych i konkretnych celów proponowanych w 
przedmiotowej dyrektywie.

Poprawka 969
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Mechanizmy wsparcia dla biopaliw w 
państwach członkowskich powinny 
promować przede wszystkim biopaliwa z 
wyższym poziomem ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych niż jest to 
wymagane zgodnie z art. 15. ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

W razie potrzeby państwa członkowskie powinny mieć możliwość narzucania kolejnych, 
dodatkowych kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Bariery utrudniające osiąganiu celów

krajowych
W przypadku, gdy państwo członkowskie 
uzna, że ze względu na
1) niewystarczającą dostępność 
zrównoważonych biopaliw lub gwarancji 
pochodzenia na rynku lub
2) przeszkody administracyjne lub 
prawne, które nie wynikają z jego 
odpowiedzialności,
niemożliwe jest uzyskanie do 2020 r. 
określonego w trzeciej kolumnie tabeli w 
załączniku I poziomu udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w ostatecznym 
zużyciu energii, państwo to natychmiast 
informuje Komisję o tym fakcie. Komisja 
podejmuje decyzję dotyczącą tego, czy 
wystąpiły wyżej wymienione utrudnienia; 
w przypadku ich wystąpienia Komisja 
podejmuje decyzję dotyczącą zakresu 
dostosowania ostatecznego zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w danym państwie 
członkowskim do roku 2020.

Or. en
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Poprawka 971
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie dotyczące postępu w 
promowaniu i wykorzystaniu energii ze 
źródeł odnawialnych najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2011 r. oraz co dwa lata po tej 
dacie. 

1. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie dotyczące postępu w 
promowaniu i wykorzystaniu energii ze 
źródeł odnawialnych najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2011 r. oraz co dwa lata po tej 
dacie.

Or. de

Uzasadnienie

Przedstawienie sprawozdania do końca czerwca jest technicznie niemożliwe, ponieważ wiele 
państw członkowskich do października każdego roku nie dysponuje potrzebnymi danymi.

Poprawka 972
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie składają Komisji
sprawozdanie dotyczące postępu w 
promowaniu i wykorzystaniu energii ze 
źródeł odnawialnych najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2011 r. oraz co dwa lata po tej 
dacie. 

1. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie dotyczące postępu w 
promowaniu i wykorzystaniu energii ze 
źródeł odnawialnych najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2011 r. oraz co trzy lata po tej 
dacie. 

Or. de

Uzasadnienie

Celem powinno być ograniczenie, a nie zwiększenie biurokracji.
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Poprawka 973
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) sektorowy i ogólny udział energii ze 
źródeł odnawialnych w poprzednich dwóch 
latach kalendarzowych oraz krajowe 
środki, podjęte lub planowane, w celu 
promowania wzrostu wykorzystania 
energii odnawialnej, przy uwzględnieniu 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B;

(a) sektorowy i ogólny udział energii ze 
źródeł odnawialnych w poprzednich dwóch 
latach kalendarzowych oraz krajowe 
środki, podjęte lub planowane zgodnie z 
wymogami niniejszej dyrektywy, w celu 
promowania wzrostu wykorzystania 
energii odnawialnej, przy uwzględnieniu 
obowiązkowych minimalnych celów 
okresowych, określonych w załączniku I 
część B;

Or. en

Uzasadnienie

Aby państwa członkowskie naprawdę czyniły postępy i nie czekały z decyzjami do roku 2020, 
kurs musi być wiążący i postrzegany jako minimalny poziom ambicji.

Poprawka 974
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) sektorowy i ogólny udział energii ze 
źródeł odnawialnych w poprzednich dwóch
latach kalendarzowych oraz krajowe 
środki, podjęte lub planowane, w celu 
promowania wzrostu wykorzystania 
energii odnawialnej, przy uwzględnieniu 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B;

(a) sektorowy i ogólny udział energii ze 
źródeł odnawialnych w poprzednich trzech
latach kalendarzowych oraz krajowe 
środki, podjęte lub planowane, w celu 
promowania wzrostu wykorzystania 
energii odnawialnej;

Or. de
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Uzasadnienie

Celem powinno być ograniczenie, a nie zwiększenie biurokracji.

Poprawka 975
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wdrożenie i działanie systemów 
wsparcia i innych środków mających na 
celu promowanie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz wszelkie zmiany 
tych środków względem środków 
określonych w krajowym planie działania 
danego państwa członkowskiego;

(b) wdrożenie, późniejsze zmiany i 
działanie systemów wsparcia i innych 
środków mających na celu promowanie 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz wszelkie zmiany tych 
środków względem środków określonych 
w planie działania danego państwa 
członkowskiego dotyczącym energii ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 976
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wdrożenie i działanie systemów 
wsparcia i innych środków mających na 
celu promowanie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz wszelkie zmiany 
tych środków względem środków 
określonych w krajowym planie działania 
danego państwa członkowskiego;

(b) wdrożenie i działanie systemów 
wsparcia i innych środków mających na 
celu promowanie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz wszelkie zmiany 
tych środków względem środków 
określonych w krajowym planie działania 
danego państwa członkowskiego, łącznie z 
powiązanymi kosztami i mechanizmami;

Or. de
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Uzasadnienie

Aby osiągnąć przejrzystość publiczną, konieczne jest informowanie konsumentów o
dodatkowych kosztach działań podejmowanych w celu promowania systemów wsparcia.

Poprawka 977
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w stosownych przypadkach, opis 
sposobu, w jaki państwa członkowskie 
zorganizowały systemy wsparcia w celu 
uwzględnienia zastosowań energii 
odnawialnej przynoszących dodatkowe 
korzyści w odniesieniu do innych, 
porównywalnych zastosowań, ale których 
koszty mogą również być wyższe, łącznie z 
biopaliwami wytworzonymi z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego;

(c) w stosownych przypadkach, opis 
sposobu, w jaki państwa członkowskie 
zorganizowały systemy wsparcia w celu 
uwzględnienia zastosowań energii 
odnawialnej przynoszących dodatkowe 
korzyści w odniesieniu do innych, 
porównywalnych zastosowań, ale których 
koszty mogą również być wyższe, łącznie z 
biopaliwami wytworzonymi z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego, alg, a także 
nienawadnianych roślin uprawianych na 
terenach jałowych w celu 
przeciwdziałania pustynnieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Ścieżki biodiesla wytwarzanego z alg lub innych roślin rosnących na terenach jałowych mogą 
mieć dodatni profil CO2.
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Poprawka 978
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w stosownych przypadkach, opis 
sposobu, w jaki państwa członkowskie 
zorganizowały systemy wsparcia w celu 
uwzględnienia zastosowań energii 
odnawialnej przynoszących dodatkowe 
korzyści w odniesieniu do innych, 
porównywalnych zastosowań, ale których 
koszty mogą również być wyższe, łącznie z 
biopaliwami wytworzonymi z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego;

(c) w stosownych przypadkach, opis 
sposobu, w jaki państwa członkowskie 
zorganizowały systemy wsparcia w celu 
uwzględnienia zastosowań energii 
odnawialnej przynoszących dodatkowe 
korzyści w odniesieniu do innych, 
porównywalnych zastosowań, ale których 
koszty mogą również być wyższe, łącznie z 
biopaliwami wytworzonymi z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego, alg, a także 
nienawadnianych roślin uprawianych na 
terenach jałowych w celu 
przeciwdziałania pustynnieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Ścieżki biodiesla wytwarzanego z alg lub innych roślin rosnących na terenach jałowych mogą 
mieć bardzo wysoki dodatni profil CO2.

Poprawka 979
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w stosownych przypadkach, opis 
sposobu, w jaki państwa członkowskie 
zorganizowały systemy wsparcia w celu 
uwzględnienia zastosowań energii 
odnawialnej przynoszących dodatkowe 
korzyści w odniesieniu do innych, 
porównywalnych zastosowań, ale których 

(c) w stosownych przypadkach, opis 
sposobu, w jaki państwa członkowskie 
zorganizowały systemy wsparcia w celu 
uwzględnienia zastosowań energii 
odnawialnej przynoszących dodatkowe 
korzyści w odniesieniu do innych, 
porównywalnych zastosowań, takich jak 
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koszty mogą również być wyższe, łącznie z 
biopaliwami wytworzonymi z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego;

skojarzona produkcja energii, ale których 
koszty mogą również być wyższe, łącznie z 
biopaliwami wytworzonymi z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wpierać produkcję energii w zakładach skojarzonej produkcji. Szczególnie dla państw 
członkowskich ważne jest, by wspierać wykorzystanie biomasy w zakładach skojarzonej 
produkcji energii, ponieważ ogólna wydajność tych zakładów jest dużo wyższa niż w 
przypadku, gdy wytwarza się tylko elektryczność.

Poprawka 980
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w stosownych przypadkach, opis 
sposobu, w jaki państwa członkowskie 
zorganizowały systemy wsparcia w celu 
uwzględnienia zastosowań energii 
odnawialnej przynoszących dodatkowe 
korzyści w odniesieniu do innych, 
porównywalnych zastosowań, ale których 
koszty mogą również być wyższe, łącznie z 
biopaliwami wytworzonymi z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego;

(c) w stosownych przypadkach, opis 
sposobu, w jaki państwa członkowskie 
zorganizowały systemy wsparcia w celu 
uwzględnienia zastosowań energii 
odnawialnej przynoszących dodatkowe 
korzyści w odniesieniu do innych, 
porównywalnych zastosowań, ale których 
koszty mogą również być wyższe, łącznie z 
biopaliwami wytworzonymi z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego, materiału 
lignocelulozowego oraz alg;

Or. sl

Uzasadnienie

Biopaliwa wytwarzane z alg osiągają bardzo dobry wynik pod względem ograniczenia emisji 
CO2, a więc ich stosowanie mogłoby być promowane poprzez podwójne liczenie wkładu, jaki 
one wnoszą.
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Poprawka 981
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) plan rozwoju w Europie wszystkich 
źródeł energii o niskim poziomie emisji 
CO2;

Or. de

Uzasadnienie

Wszystkie źródła energii o niskim poziomie emisji CO2 w Europie muszą być dalej rozwijane, 
aby osiągnąć znaczącą redukcję poziomu emisji CO2.

Poprawka 982
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) postęp dokonany w procedurach 
planowania przestrzennego w związku ze 
zwiększonym wykorzystaniem miejskiego 
systemu ciepłowniczego i chłodzenia 
zasilanego ze źródeł odnawialnych;

Or. en



PE409.429v01-00 74/104 AM\731122PL.doc

PL

Poprawka 983
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) środki podjęte w celu zapewnienia 
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz 
w celu usprawnienia ram lub przepisów 
dotyczących ponoszenia i podziału 
kosztów, o których mowa w art. 14 ust. 3;

(f) środki podjęte w celu zapewnienia 
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, w 
szczególności, w stosownych przypadkach, 
z wiatru przybrzeżnego, oraz w celu 
usprawnienia ram lub przepisów 
dotyczących ponoszenia i podziału 
kosztów, o których mowa w art. 14 ust. 3;

Or. en

Uzasadnienie

Przybrzeżna energia wiatrowa mogłaby stanowić ponad 4% zużycia energii w UE w roku 
2020. Niezbędne jest zatem przekazywanie i dystrybucja energii elektrycznej wytwarzanej z 
przybrzeżnego wiatru. W pełni rozwinięte europejskie źródło, jakim jest wiatr przybrzeżny, 
mogłoby zapewnić moc kilkuset GW i zaspokoić nasze przyszłe zapotrzebowanie na energię. 
Zakres, w jakim zlikwiduje się bariery, będzie określał zdolność produkcyjną, która w efekcie 
powstanie.

Poprawka 984
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) rozwój dostępności i wykorzystania 
zasobów biomasy do celów 
energetycznych;

(g) rozwój dostępności i specyfikacji 
dotyczących wykorzystania i proporcji
zasobów biomasy do celów 
energetycznych, w tym charakteru, ilości i 
kraju pochodzenia tych zasobów, które są 
przywożone;

Or. en
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Poprawka 985
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rozwój i udział biopaliw z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego;

(i) rozwój i udział biopaliw z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego, alg, a także 
nienawadnianych roślin uprawianych na 
terenach jałowych w celu 
przeciwdziałania pustynnieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Ścieżki biodiesla wytwarzanego z alg lub innych roślin rosnących na terenach jałowych mogą 
mieć dodatni profil CO2. 

Poprawka 986
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rozwój i udział biopaliw z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego;

(i) rozwój i udział biopaliw z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego, alg, a także 
nienawadnianych roślin uprawianych na 
terenach jałowych w celu 
przeciwdziałania pustynnieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Ścieżki biodiesla wytwarzanego z alg lub innych roślin rosnących na terenach jałowych mogą 
mieć wysoki dodatni profil CO2. 
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Poprawka 987
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rozwój i udział biopaliw z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego; 

(i) rozwój i udział biopaliw z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego, materiału 
lignocelulozowego oraz alg;

Or. sl

Uzasadnienie

Biopaliwa wytwarzane z alg osiągają bardzo dobry wynik pod względem ograniczenia emisji 
CO2, a więc ich stosowanie mogłoby być promowane poprzez podwójne liczenie wkładu, jaki 
one wnoszą.

Poprawka 988
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rozwój i udział biopaliw z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego; 

(i) rozwój i udział biopaliw z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego, alg oraz materiału 
lignocelulozowego; 

Or. it
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Poprawka 989
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) szacunkowy wpływ produkcji biopaliw 
na bioróżnorodność, zasoby wodne, jakość 
wody i gleby; oraz

(j) szacunkowy wpływ produkcji biomasy i
biopaliw na bioróżnorodność, zasoby 
wodne, jakość wody i gleby; oraz

Or. sl

Poprawka 990
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) szacunkową wartość netto ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu energii ze źródeł 
odnawialnych.

(k) szacunkową wartość netto ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu energii ze źródeł 
odnawialnych, uwzględniając wpływ na 
zasoby węgla, związany z bezpośrednią lub 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów.

Or. en

Poprawka 991
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera (k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ka) działania podjęte w celu 
zagwarantowania, że nowe i 
wyremontowane budynki wykorzystują 
minimalny poziom energii ze źródeł 
odnawialnych lub zużywają maksymalny 
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poziom energii na metr kwadratowy, jak 
określa to art. 12 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ państwa członkowskie są zobligowane do wykorzystania minimalnego poziomu 
energii ze źródeł odnawialnych lub zużywania maksymalnego poziomu energii na metr 
kwadratowy w nowych i wyremontowanych budynkach, logiczne jest, aby informowały one o 
działaniach podjętych w celu wywiązania się z tego obowiązku.

Poprawka 992
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ponadto państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji każdą zmianę w 
swoich systemach wsparcia na rzecz
energii ze źródeł odnawialnych w ciągu 
czterech tygodni od dnia przyjęcia 
odnośnej zmiany. Informacje te obejmują 
każde uaktualnienie krajowego lub 
regionalnego systemu wsparcia na rzecz
energii ze źródeł odnawialnych, w tym
rodzaj wsparcia oraz – w stosownych 
przypadkach – rodzaj specyfikacji dla 
różnych technologii i poziomów wsparcia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystości zmian w systemach wsparcia państw członkowskich oraz w 
celu zapewnienia aktualnych informacji, szczególnie dla MŚP działających w dziedzinie 
energii ze źródeł odnawialnych, informacje te mogłyby być podstawą dla jednej spójnej bazy 
danych systemów wsparcia państw członkowskich, która zostałaby stworzona przez Komisję.
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Poprawka 993
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W pierwszym sprawozdaniu państwa 
członkowskie określają, czy zamierzają:

3. W pierwszym sprawozdaniu państwa 
członkowskie określają, w jaki sposób i 
kiedy chcą:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zrobić to, co wyszczególniono poniżej, a decyzje i wdrażanie 
nie powinny być odsuwane na późniejsze terminy.

Poprawka 994
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) sporządzić plan rozwoju wszystkich 
źródeł energii o niskiej zawartości 
dwutlenku węgla. 

Or. fr

Uzasadnienie

Głównym celem musi być obniżenie emisji CO2, w związku z czym źródła energii o niskiej 
zawartości dwutlenku węgla muszą być uwzględnione. Jeśli cel walki ze zmianami klimatu ma 
zostać osiągnięty, konieczne będzie wykorzystanie na szeroką skalę wszystkich źródeł energii 
o niskiej zawartości dwutlenku węgla, w tym energii jądrowej. 



PE409.429v01-00 80/104 AM\731122PL.doc

PL

Poprawka 995
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W każdym sprawozdaniu państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
skorygowania danych z uwzględnieniem 
poprzednich lat. Korekty odnoszące się do
wcześniejszych sprawozdań muszą być 
wyraźnie oznaczone.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ciągłego uzasadniania swoich celów na 
podstawie najbardziej aktualnych dostępnych informacji.

Poprawka 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp –1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1. Komisja sporządza sprawozdanie 
oceniające wdrożenie niniejszej 
dyrektywy. Komisja przekazuje 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
czerwca 2015 r., w stosownych 
przypadkach wraz z wnioskami.
Sprawozdanie to jest sporządzane na 
podstawie sprawozdań przedłożonych 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
19, w stosownych przypadkach wraz z ich 
wnioskami, oraz na podstawie konsultacji 
z zainteresowanymi stronami, 
przeprowadzanymi sześć miesięcy przed 
wyżej wymienionym ostatecznym 
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terminem. Opinie wyrażone w ramach 
tych konsultacji zostaną opublikowane 
przez Komisję.
Sprawozdanie ocenia w szczególności 
trudności napotkane w osiąganiu celów 
okresowych, koszt osiągnięcia tych celów 
oraz korzyści i wpływ na środowisko 
naturalne, w szczególności ilość emisji 
CO2, których uniknięto dzięki 
wykorzystaniu energii ze źródeł 
odnawialnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 20 powinien dotyczyć działań podejmowanych po wdrożeniu przedmiotowej dyrektywy i 
to nie tylko w odniesieniu do biopaliw, biopłynów czy biomasy, co ma miejsce we wstępnym 
projekcie. Dlatego powinien on zostać zmieniony tak, aby zawierał przede wszystkim globalną 
ocenę wdrożenia przedmiotowej dyrektywy na podstawie sprawozdań państw członkowskich, 
o których mowa w art. 19. Proponowany ostateczny termin przypada na koniec dwóch cyklów 
sprawozdawczości i dlatego jest to rozsądny okres na wyciagnięcie wniosków dotyczących 
wdrażania przedmiotowej dyrektywy i, o ile to konieczne, przedstawienie wniosków 
legislacyjnych.

Poprawka 997
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi dialog oraz dokonuje 
wymiany informacji z krajami trzecimi 
oraz organizacjami producentów i 
konsumentów biopaliw w odniesieniu do 
ogólnego wdrażania środków niniejszej 
dyrektywy dotyczących biopaliw i innych 
biopłynów.

2. Komisja prowadzi dialog oraz dokonuje 
wymiany informacji z krajami trzecimi, 
pozarządowymi organizacjami 
zajmującymi się ochroną środowiska 
naturalnego, pozarządowymi 
organizacjami społecznymi oraz 
organizacjami producentów i 
konsumentów biopaliw w odniesieniu do 
ogólnego wdrażania środków niniejszej 
dyrektywy dotyczących biomasy 
wykorzystywanej w celach 
energetycznych.
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Or. en

Poprawka 998
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi dialog oraz dokonuje 
wymiany informacji z krajami trzecimi 
oraz organizacjami producentów i 
konsumentów biopaliw w odniesieniu do 
ogólnego wdrażania środków niniejszej 
dyrektywy dotyczących biopaliw i innych 
biopłynów.

2. Komisja prowadzi dialog oraz dokonuje 
wymiany informacji z krajami trzecimi,
organizacjami producentów i 
konsumentów biomasy i biopaliw oraz 
organizacjami pożytku publicznego w 
odniesieniu do ogólnego wdrażania 
środków niniejszej dyrektywy dotyczących 
biomasy, biopaliw i innych biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna również utrzymywać kontakt z organizacjami, które mogą dostarczyć 
informacji na temat społecznych skutków wytwarzania biopaliw.

Poprawka 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie sprawozdań 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz 
monitoringu i analiz, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja 
przedkłada co dwa lata sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2012 r.

skreślony
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Or. fr

Uzasadnienie

Art. 20 powinien dotyczyć działań podejmowanych po wdrożeniu przedmiotowej dyrektywy i 
to nie tylko w odniesieniu do biopaliw, biopłynów czy biomasy, co ma miejsce we wstępnym 
projekcie. Dlatego powinien on zostać zmieniony tak, aby zawierał przede wszystkim globalną 
ocenę wdrożenia przedmiotowej dyrektywy na podstawie sprawozdań państw członkowskich, 
o których mowa w art. 19. Proponowany ostateczny termin przypada na koniec dwóch cyklów 
sprawozdawczości i dlatego jest to rozsądny okres na wyciagnięcie wniosków dotyczących 
wdrażania przedmiotowej dyrektywy i, o ile to konieczne, przedstawienie wniosków 
legislacyjnych.

Poprawka 1000
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie sprawozdań 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz 
monitoringu i analiz, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja 
przedkłada co dwa lata sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2012 r.

3. Na podstawie sprawozdań 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz 
monitoringu i analiz, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja 
przedkłada co dwa lata sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2012 r. Sprawozdanie 
okresowe zostanie przedłożone 
Parlamentowi Europejskiemu najpóźniej 
do czerwca 2015 r., z uwzględnieniem 
sprawozdań przedstawionych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 19 i 
po przeprowadzeniu produktywnych 
publicznych konsultacji z 
zainteresowanymi stronami. Komisja w 
szczególności informuje o utrudnieniach, 
które wystąpiły podczas realizacji celów 
pośrednich, o kosztach realizacji 
wyznaczonych celów oraz o korzyściach i 
wpływie na środowisko naturalne, w tym o 
ograniczeniu poziomu emisji CO2, i może 
zaproponować konieczne działania 
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korygujące. 

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę długoterminowe cele przedmiotowej dyrektywy (więcej niż dziesięć lat), 
wydaje się stosowne, by wprowadzić obowiązek przedkładania okresowego sprawozdania, 
które umożliwi ulepszenie tego procesu w czasie jego trwania.

Poprawka 1001
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie sprawozdań 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz 
monitoringu i analiz, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja 
przedkłada co dwa lata sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2012 r.

3. Na podstawie sprawozdań 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz 
monitoringu i analiz, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja 
przedkłada co rok sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba być bardzo ostrożnym w kwestii rozwoju energii ze źródeł odnawialnych dla 
transportu, ponieważ może okazać się, że wzrost produkcji biopaliw ma nieprzewidziane 
konsekwencje dla środowiska naturalnego oraz konsekwencje społeczne. Dlatego konieczne 
jest, by Komisja monitorowała ten rozwój często i od jego początkowych etapów.
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Poprawka 1002
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie sprawozdań 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz 
monitoringu i analiz, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja 
przedkłada co dwa lata sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2012 r.

3. Na podstawie sprawozdań 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz 
monitoringu i analiz, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja 
przedkłada co trzy lata sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2012 r.

Or. de

Uzasadnienie

Celem powinno być ograniczenie, a nie zwiększenie biurokracji.

Poprawka 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby umożliwić państwom 
członkowskim realizację ich celów 
dotyczących biopaliw, Komisja rozważa 
zastosowanie odrębnego systemu 
uprawnień zbywalnych dla biopaliw i 
innych biopłynów. Komisja monitoruje 
rozwój i działanie różnych krajowych 
systemów uprawnień zbywalnych z tytułu 
wykorzystania biopaliw, które obowiązują 
w państwach członkowskich, celem oceny 
możliwości ustanowienia europejskiego
systemu uprawnień zbywalnych oraz 
związanych z tym kosztów i zysków. W 
2010 r. Komisja przedkłada Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące swojej analizy systemu 
uprawnień zbywalnych z tytułu 
wykorzystania biopaliw. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozważyć rozszerzenie idei systemu gwarancji pochodzenia, tak aby obejmowały 
biopaliwa w odrębnym systemie uprawnień zbywalnych, co zapewniałoby większą 
elastyczność w celu zrealizowania celów dotyczących biopaliw i uniknięcia niepotrzebnych 
fizycznych ruchów biopaliw. Kilka państw członkowskich (Francja, Niemcy, Holandia, 
Hiszpania, Wielka Brytania i Finlandia) mają już albo właśnie opracowują taki system w 
ramach narodowych regulacyjnych ram dotyczących biopaliw. Zharmonizowany system 
mógłby zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w realizacji odnośnych celów 
dotyczących biopaliw w najbardziej oszczędny sposób.

Poprawka 1004
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W sprawozdaniach Komisja dokonuje 
analizy:

5. W sprawozdaniach Komisja dokonuje 
analizy:

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

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

(b) wpływu zwiększonego popytu na 
biopaliwa na zrównoważony rozwój 
Wspólnoty i krajów trzecich;

(b) wpływu zwiększonego popytu na 
biopaliwa na zrównoważony rozwój 
Wspólnoty i krajów trzecich;

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 
spożywczych w krajach eksportu, 
dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się 
oraz szerszych kwestii związanych z 

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 
spożywczych w krajach eksportu, rozwój 
ceny surowców, sprawozdanie dotyczące 
wpływu skupia się przede wszystkim na 
krajach o niskich dochodach i deficycie 
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rozwojem; oraz żywności (LIFDC) oraz na krajach 
najsłabiej rozwiniętych (LDC),
dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się 
oraz szerszych kwestii związanych z 
rozwojem;

(d) wpływu zwiększonego popytu na 
biomasę na sektory wykorzystujące 
biomasę.

(d) wpływu zwiększonego popytu na 
biomasę na sektory wykorzystujące 
biomasę.

(da) dostępności biopaliw wytwarzanych z 
odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego;
(db) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na bezpośrednią i pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i 
następstwa w kwestii praw do użytkowania 
gruntów.

W właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

Komisja proponuje działania korygujące.

Or. en

Poprawka 1005
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W sprawozdaniach Komisja dokonuje 
analizy: 

5. W sprawozdaniach Komisja dokonuje 
analizy: 

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

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

(b) wpływu zwiększonego popytu na 
biopaliwa na zrównoważony rozwój 
Wspólnoty i krajów trzecich;

(b) wpływu zwiększonego popytu na 
biopaliwa na zrównoważony rozwój 
Wspólnoty i krajów trzecich;



PE409.429v01-00 88/104 AM\731122PL.doc

PL

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 
spożywczych w krajach eksportu, 
dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się 
oraz szerszych kwestii związanych z 
rozwojem; oraz 

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 
spożywczych w krajach eksportu, w 
szczególności w krajach o niskich 
dochodach i deficycie żywności (LIFDC) 
oraz na krajach najsłabiej rozwiniętych 
(LDC), dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się 
oraz szerszych kwestii związanych z 
rozwojem; oraz 

(d) wpływu zwiększonego popytu na 
biomasę na sektory wykorzystujące 
biomasę.

(d) wpływu zwiększonego popytu na 
biomasę na sektory wykorzystujące 
biomasę.

(da) dostępności biopaliw wytwarzanych z 
odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego;
(db) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na bezpośrednią i pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i 
następstwa w kwestii praw do użytkowania 
gruntów.

W właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

We właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając ostatni wzrost cen żywności, należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ 
unijnej polityki w zakresie biopaliw na kraje o niskich dochodach i deficycie żywności 
(LIFDC) oraz na kraje najsłabiej rozwinięte (LDC). Inne wpływy społeczne, takie jak 
świadczenia pracownicze lub koszty zatrudnienia, również powinny zostać przeanalizowane. 
Biopaliwa drugiej generacji zasługują na szczególną uwagę.

Poprawka 1006
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W sprawozdaniach Komisja dokonuje 5. W sprawozdaniach Komisja dokonuje 
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analizy: analizy:
(a) stosunkowych korzyści dla środowiska 
i kosztów różnych biopaliw, wpływu na nie 
polityki importowej Wspólnoty, wpływu 
na bezpieczeństwo dostaw oraz sposobów 
uzyskania zrównoważonego podejścia do 
produkcji krajowej i importu;

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

(b) wpływu zwiększonego popytu na 
biopaliwa na zrównoważony rozwój 
Wspólnoty i krajów trzecich;

(b) wpływu zwiększonego popytu na 
biopaliwa na zrównoważony rozwój
gospodarczy i zrównoważony rozwój 
środowiska naturalnego Wspólnoty i 
krajów trzecich;

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 
spożywczych w krajach eksportu, 
dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się 
oraz szerszych kwestii związanych z 
rozwojem; oraz

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 
spożywczych w krajach eksportu, 
dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się 
oraz szerszych kwestii związanych z 
rozwojem; oraz

(d) wpływu zwiększonego popytu na 
biomasę na sektory wykorzystujące 
biomasę.

(d) wpływu zwiększonego popytu na 
biomasę na sektory wykorzystujące 
biomasę.

(da) wdrażania rynków dla gwarancji 
pochodzenia, w tym systemów 
wcześniejszej autoryzacji,
(db) potrzeby zharmonizowanego 
europejskiego mechanizmu zachęt dla 
odnawialnych źródeł energii.

W właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

We właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

Or. en

Poprawka 1007
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W sprawozdaniach Komisja dokonuje 
analizy: 

5. W sprawozdaniach Komisja dokonuje 
analizy: 
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(a) stosunkowych korzyści dla środowiska 
i kosztów różnych biopaliw, wpływu na nie 
polityki importowej Wspólnoty, wpływu
na bezpieczeństwo dostaw oraz sposobów 
uzyskania zrównoważonego podejścia do 
produkcji krajowej i importu;

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

(b) wpływu zwiększonego popytu na 
biopaliwa na zrównoważony rozwój 
Wspólnoty i krajów trzecich;

(b) wpływu zwiększonego popytu na 
biopaliwa na zrównoważony rozwój 
Wspólnoty i krajów trzecich;

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 
spożywczych w krajach eksportu, 
dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się 
oraz szerszych kwestii związanych z 
rozwojem; oraz 

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 
spożywczych w krajach eksportu, 
dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się 
oraz szerszych kwestii związanych z 
rozwojem; oraz 

(d) wpływu zwiększonego popytu na 
biomasę na sektory wykorzystujące 
biomasę.

(d) wpływu zwiększonego popytu na 
biomasę na sektory wykorzystujące 
biomasę.

W właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

We właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące oraz 
proponuje zwiększenie wstępnego celu na 
poziomie 4% ostatecznego zużycia energii 
z odnawialnych źródeł w przypadku 
transportu.

Or. en

Uzasadnienie

Do roku 2015 powinno się ustalić niższy cel i powinien on opierać się na uaktualnionych 
danych dotyczących rozwoju biopaliw drugiej generacji w przyszłości, tak aby na późniejszym 
etapie ustalić wyższy cel. Cel na poziomie 4% opiera się na uwzględnieniu orientacyjnego 
kursu określonego w załączniku I część B, zgodnie z którym pod koniec 2014 r. państwa 
członkowskie powinny zrealizować 35% celu na 2020 r. Stosując matematyczny wzór 
określony w załączniku I część B i biorąc pod uwagę fakt, że w 2005 r. biopaliwa stanowiły 
1% paliw transportowych, można wywnioskować, że cel na rok 2015 powinien wynosić około 
4% (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).
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Poprawka 1008
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) postępu dokonanego w 
odzwierciedleniu zewnętrznych kosztów 
energii wytworzonej z nieodnawialnych 
źródeł oraz wpływu wsparcia państwa 
przeznaczonego na produkcję energii;

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawiono to już w dyrektywie 2001/77/WE i powinno się to uwzględnić również w 
przedmiotowej dyrektywie.

Poprawka 1009
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wpływu zwiększonego popytu na 
biopaliwa na zrównoważony rozwój 
Wspólnoty i krajów trzecich;

(b) wpływu gospodarczego i wpływu na 
środowisko naturalne, spowodowanego
zwiększonym popytem na biopaliwa i inne 
biopłyny, na zrównoważony rozwój 
Wspólnoty i krajów trzecich;

Or. en



PE409.429v01-00 92/104 AM\731122PL.doc

PL

Poprawka 1010
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 
spożywczych w krajach eksportu, 
dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się 
oraz szerszych kwestii związanych z 
rozwojem; oraz 

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 
spożywczych w krajach eksportu, 
dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się 
oraz szerszych kwestii związanych z 
rozwojem; 

Or. en

Poprawka 1011
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na bezpośrednią i pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i na 
związaną z tym szacunkową emisję 
dwutlenku węgla; oraz 

Or. en

Poprawka 1012
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) zasadności i korzyści zastosowania 
odrębnej gwarancji pochodzenia dla 
biopaliw i innych biopłynów oraz 
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ustanowienia europejskiego systemu 
uprawnień zbywalnych z tytułu 
wykorzystania biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozważyć rozszerzenie idei systemu gwarancji pochodzenia, tak aby obejmowały one 
biopaliwa w odrębnym systemie uprawnień zbywalnych, co zapewniałoby większą 
elastyczność w celu zrealizowania celów dotyczących biopaliw i uniknięcia niepotrzebnych 
fizycznych ruchów biopaliw. Kilka państw członkowskich (Francja, Niemcy, Holandia, 
Hiszpania, Wielka Brytania i Finlandia) mają już albo właśnie opracowują taki system w 
ramach krajowych ram regulacyjnych dotyczących biopaliw. Zharmonizowany system mógłby 
zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w realizacji odnośnych celów 
dotyczących biopaliw w najbardziej oszczędny sposób.

Poprawka 1013
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litery (d a) – (d d) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wdrażania rynków dla gwarancji 
pochodzenia, w tym systemów 
wcześniejszej autoryzacji,
(db) wpływu krajowych celów na 
funkcjonowanie i integrację unijnego 
rynku energii elektrycznej;
(dc) dostępności paliw odnawialnych, 
technologii i elementów elektrowni, z 
uwzględnieniem celów określonych w 
załączniku I;
(dd) gospodarczego wpływu niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poza biomasą i biopaliwami sprawozdanie Komisji powinno odnosić się do funkcjonowania 
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rynku gwarancji pochodzenia oraz wpływu krajowych celów dotyczących odnawialnych 
źródeł energii na funkcjonowanie i integrację rynku energii elektrycznej. Komisja powinna 
także ocenić sytuację w odniesieniu do celów oraz szanse ich realizacji. Wpływ gospodarczy i 
wpływ na środowisko naturalne przedmiotowej dyrektywy również należy ocenić.

Poprawka 1014
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litery (d a) – (d b) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wdrażania rynków dla gwarancji 
pochodzenia, w tym systemów 
wcześniejszej autoryzacji,
(db) potrzeby zharmonizowanego 
europejskiego mechanizmu zachęt dla 
odnawialnych źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby sprawozdanie Komisji uwzględniało nie tylko kwestie biomasy i biopaliw, ale 
by oceniało także rynki energii ze źródeł odnawialnych i drogi rozwoju zachęt dla 
odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.

Poprawka 1015
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) kwestie zrównoważonego rozwoju 
związane z wzrastającym wykorzystaniem 
biopaliw wytworzonych z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego, materiału 
lignocelulozowego oraz alg, szczególnie 
kwestii dotyczących zrównoważonego 
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zbierania plonów i hierarchii odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

Badania nad tzw. biopaliwami drugiej generacji obecnie nadal są na wczesnym etapie, a 
biopaliwa te produkuje się niemal wyłącznie w projektach pilotażowych. Niemniej jednak 
wraz ze wzrostem produkcji mogą pojawić się kwestie zrównoważonego rozwoju i różne 
kryteria zrównoważonego rozwoju mogą być konieczne w odniesieniu do tych biopaliw.

Poprawka 1016
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na bezpośrednią i pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów 
oraz na związaną z tym szacunkową 
emisję dwutlenku węgla. 

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczość musi także obejmować dokładną ocenę wpływu wzrastającego 
zapotrzebowania na bioenergię na globalne użytkowanie gruntów i związane z tym emisje. 
Bez tej oceny niemożliwe będzie stwierdzenie, czy polityka rzeczywiście przyczynia się do 
ograniczania emisji.

Poprawka 1017
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wdrażania rynków dla gwarancji 
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pochodzenia, w tym systemów 
wcześniejszej autoryzacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby sprawozdanie Komisji uwzględniało nie tylko kwestie biomasy i biopaliw, ale 
by oceniało także rynki energii ze źródeł odnawialnych i drogi rozwoju zachęt dla 
odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.

Poprawka 1018
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) dostępności biopaliw wytwarzanych z 
każdego rodzaju celulozy, hemicelulozy 
lub ligniny, pochodzących z odnawialnej 
biomasy; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna przeanalizować również dostępność biopaliw celulozowych.

Poprawka 1019
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera (d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) potrzeby zharmonizowanego 
europejskiego mechanizmu zachęt dla 
odnawialnych źródeł energii.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby sprawozdanie Komisji uwzględniało nie tylko kwestie biomasy i biopaliw, ale 
by oceniało także rynki energii ze źródeł odnawialnych i drogi rozwoju zachęt dla 
odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.

Poprawka 1020
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera (d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) wpływu pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów.

Or. en

Poprawka 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

W właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące lub w 
stosownych przypadkach przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek legislacyjny.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozważyć rozszerzenie idei systemu gwarancji pochodzenia, tak aby obejmowały one 
biopaliwa w odrębnym systemie uprawnień zbywalnych, co zapewniałoby większą 
elastyczność w celu zrealizowania celów dotyczących biopaliw i uniknięcia niepotrzebnych 
fizycznych ruchów biopaliw. Kilka państw członkowskich (Francja, Niemcy, Holandia, 
Hiszpania, Wielka Brytania i Finlandia) mają już albo właśnie opracowują taki system w 
ramach krajowych ram regulacyjnych dotyczących biopaliw. Zharmonizowany system mógłby 
zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w realizacji odnośnych celów 
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dotyczących biopaliw w najbardziej oszczędny sposób.

Poprawka 1022
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W właściwych przypadkach Komisja
proponuje działania korygujące.

W przypadku wykrycia jakiegokolwiek 
negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne lub negatywnego wpływu 
społecznego Komisja w ciągu 2 miesięcy
proponuje działania korygujące.

Or. en

Poprawka 1023
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek 
negatywnego wpływu Komisja proponuje 
działania korygujące w celu dostosowania 
celu dotyczącego biomasy, o którym mowa 
w art. 3. Komisja natychmiast zawiesza 
cel, jeśli unijny cel dotyczący biopaliw ma 
negatywny wpływ, jak wspomniano w lit. 
c). Po konsultacji z Organizacją do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Komisja 
opublikuje komunikat określający 
szczególne warunki, na podstawie których 
cel będzie zawieszany.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że produkcja żywności jest ważniejsza niż produkcja biopaliw.
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Poprawka 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W swoich sprawozdaniach Komisja 
dokonuje również analizy polityki 
wdrożonej przez te państwa członkowskie, 
w których istnieje potencjał dla 
wykorzystania wiatru przybrzeżnego, a w 
szczególności analizuje, czy te państwa 
członkowskie:
(a) ustanowiły jeden organ 
administracyjny odpowiedzialny za 
rozpatrywanie wniosków o autoryzację, 
certyfikację i licencjonowanie instalacji 
dla pozyskiwania przybrzeżnej energii 
wiatrowej oraz zapewniający pomoc 
wnioskodawcom;
(b) dostrzegły potrzebę długofalowego i 
strategicznego planowania sieci 
elektrycznych, tak aby włączyć do nich 
duże ilości energii elektrycznej 
wytworzonej z elektrowni wiatrowych 
wykorzystujących wiatr przybrzeżny;
(c) ustanowiły instrumenty morskiego 
planowania przestrzennego, tak aby 
dokonać wyboru optymalnego miejsca.
W stosownych przypadkach Komisja 
proponuje dalsze przepisy w celu 
wykorzystania we właściwym czasie
przybrzeżnej energii wiatrowej.

Or. en

Uzasadnienie

Przybrzeżna energia wiatrowa mogłaby stanowić 4% unijnego zużycia energii w 2020 r. (w 
zależności od efektów środków służących efektywności energetycznej). Jak stanowi komunikat 
Komisji w sprawie udziału odnawialnej energii w UE (COM(2004)366 wersja ostateczna), w 
celu zapewnienia pewności prawnej dla wykorzystania przybrzeżnego wiatru rządy będą 
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musiały ustanowić systemy prawne oraz szybkie procedury wyrażania zgody na takie 
wykorzystanie. Polityka dotycząca przybrzeżnej energii wiatrowej będzie musiała wzmocnić 
konieczną infrastrukturę sieci elektrycznych.

Poprawka 1025
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W sprawozdaniach Komisja dokonuje 
również analizy polityki wdrożonej przez 
te państwa członkowskie, w których 
istnieje potencjał dla wykorzystania 
wiatru przybrzeżnego, a w szczególności 
analizuje, czy te państwa członkowskie:
(a) ustanowiły jeden organ 
administracyjny odpowiedzialny za 
rozpatrywanie wniosków o autoryzację, 
certyfikację i licencjonowanie instalacji 
dla pozyskiwania przybrzeżnej energii 
wiatrowej oraz zapewniający pomoc 
wnioskodawcom;
(b) dostrzegły potrzebę długofalowego i 
strategicznego planowania sieci
elektrycznych, tak aby włączyć do nich 
duże ilości energii elektrycznej 
wytworzonej z elektrowni wiatrowych 
wykorzystujących wiatr przybrzeżny;
(c) ustanowiły instrumenty morskiego 
planowania przestrzennego, tak aby 
dokonać wyboru optymalnego miejsca.
W stosownych przypadkach Komisja 
proponuje dalsze przepisy w celu 
wykorzystania we właściwym czasie
przybrzeżnej energii wiatrowej.

Or. en

Uzasadnienie

Przybrzeżna energia wiatrowa mogłaby stanowić 4% unijnego zużycia energii w 2020 r. W 
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celu zapewnienia pewności prawnej dla wykorzystania przybrzeżnego wiatru rządy będą 
musiały ustanowić systemy prawne oraz szybkie procedury wyrażania zgody na takie 
wykorzystanie. UE musi wzmocnić konieczną infrastrukturę sieci elektrycznych, zgodnie ze 
zobowiązaniem Komisji do „systematycznego przeglądu przeszkód i zastrzeżeń, które mogą 
blokować eksploatację przybrzeżnego wiatru, wymagań związanych ze środowiskiem 
naturalnym, które muszą zostać spełnione, oraz (…) opracowania wytycznych dla państw 
członkowskich i w razie potrzeby proponowania wniosków legislacyjnych”.

Poprawka 1026
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja udostępnia stronę 
internetową jako źródło szczegółowych i
aktualnych informacji na temat 
krajowych i regionalnych systemów 
wsparcia na rzecz energii ze źródeł 
odnawialnych w państwach 
członkowskich oraz jakichkolwiek zmian 
tych informacji. W oparciu o 
sprawozdawczość państw członkowskich, 
o której mowa w art. 19 ust. 1a (nowy), 
Komisja aktualizuje stosowną stronę 
internetową najpóźniej cztery tygodnie po 
przedłożeniu sprawozdania.

Or. en

Uzasadnienie

Trudno jest dziś dotrzeć do aktualnych informacji o zmianach w przepisach, polityce i 
poziomie wsparcia w związku z energią odnawialną w poszczególnych państwach 
członkowskich. Specjalnie przeznaczone do tego źródło informacji w Internecie pomogłoby w 
rozpowszechnianiu informacji i tym samym w zachęceniu szczególnie MŚP do rozszerzania
swojej działalności poza granice państwowe.
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Poprawka 1027
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja 
opublikuje mapę drogową na rzecz energii 
odnawialnej na okres po roku 2020 wraz z 
niezbędnymi wnioskami legislacyjnymi. 
Ta mapa drogowa może oceniać potrzebę 
zaproponowania zharmonizowanego 
europejskiego systemu wsparcia na rzecz 
energii odnawialnej uwzględniającego:
(a) liberalizację rynków energii 
elektrycznej w całej UE;
(b) bariery w wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii w poszczególnych 
państwach członkowskich;
(c) poziom mechanizmów wsparcia, jaki 
przyznano innym technologiom 
wytwarzania energii, w szczególności 
jądrowym i węglowym;
(d) poziom zharmonizowanego dostępu do 
sieci elektrycznych, procedur 
administracyjnych i procedur planowania.

Or. en

Uzasadnienie

W kwestii wykorzystania odnawialnych źródeł energii UE powinna spoglądać poza rok 2020. 
Część jakiejkolwiek mapy drogowej na okres po roku 2020 powinna uwzględniać możliwość 
zharmonizowania mechanizmów wsparcia oraz innych ważnych wymagań. Ruch wykonany 
teraz w kierunku zharmonizowanego mechanizmu wsparcia w całej UE w kwestii 
odnawialnych źródeł energii elektrycznej postawiłby europejskich liderów w dziedzinie źródeł 
odnawialnych w ryzykownej sytuacji. Zmiany ram stwarzają niepewność inwestycyjną, w 
szczególności zmiany podstawowych ram dobrze działającego systemu.
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Poprawka 1028
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W sprawozdaniach Komisja dokonuje 
również analizy polityki wdrożonej przez 
te państwa członkowskie, w których 
istnieje potencjał dla wykorzystania 
wiatru przybrzeżnego, a w szczególności 
analizuje, czy te państwa członkowskie:
(a) ustanowiły jeden organ 
administracyjny odpowiedzialny za 
rozpatrywanie wniosków o autoryzację, 
certyfikację i licencjonowanie instalacji 
dla pozyskiwania przybrzeżnej energii 
wiatrowej oraz zapewniający pomoc 
wnioskodawcom;
(b) dostrzegły potrzebę długofalowego i 
strategicznego planowania sieci 
elektrycznych, tak aby włączyć do nich
duże ilości energii elektrycznej 
wytworzonej z elektrowni wiatrowych 
wykorzystujących wiatr przybrzeżny;
(c) ustanowiły instrumenty morskiego 
planowania przestrzennego, tak aby 
dokonać wyboru optymalnego miejsca.
W stosownych przypadkach Komisja 
proponuje dalsze przepisy w celu 
wykorzystania we właściwym czasie
przybrzeżnej energii wiatrowej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawnej dla wykorzystania przybrzeżnego wiatru rządy będą 
musiały ustanowić systemy prawne oraz szybkie procedury wyrażania zgody na takie 
wykorzystanie. Polityka dotycząca przybrzeżnej energii wiatrowej dla UE będzie musiała 
wzmocnić konieczną infrastrukturę sieci elektrycznych. Ponadto Komisja stwierdza, że będzie 
dokonywać „systematycznego przeglądu przeszkód i zastrzeżeń, które mogą uniemożliwiać 
wykorzystanie przybrzeżnego wiatru, oraz opracuje wytyczne dla państw członkowskich”.
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Poprawka 1029
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie, najpóźniej do dnia 31 marca 2010 
r., przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne, niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują one Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne w ciągu 24 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie proponowany ostateczny termin jest zbyt wczesny.
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