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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zmiany klimatu będą przynosiły ludzkości i planecie coraz większe szkody, wywierając 
najbardziej niszczące skutki w krajach rozwijających się. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych (EGC) jest absolutną koniecznością. W 2007 r. UE zobowiązała się do 
zmniejszenia emisji o co najmniej 20% do 2020 r., w porównaniu do 1990 r. Duży udział w 
tym ograniczeniu ma mieć większe stosowanie energii odnawialnej. Wyznaczono cel 
zakładający, że do 2020 r. 10% energii wykorzystywanej w sektorze transportu będzie 
pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie wyznaczono cel dotyczący ograniczenia o 
6% emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw do 2020 r. Dla każdego państwa 
członkowskiego obu celom nadano wiążący charakter.

Wraz z dopłatami cele te spowodowały szybki wzrost produkcji i zastosowania biopaliw. Z 
różnych powodów wzrost ten wydaje się bardziej zagrażający niż obiecujący dla krajów 
rozwijających się.

Po pierwsze, biopaliwa mają tendencję do ograniczania EGC w stopniu mniejszym, niż to 
zakładano. Jednym z powodów jest fakt, że traci się zasoby pierwiastka węgla, gdy wycina 
się lasy pod obszary, na których produkuje się biomasę na potrzeby biopaliw lub na które 
przenosi się produkcję żywności. Zmiana sposobu użytkowania gruntów (ZUG) lub pośrednia 
zmiana sposobu użytkowania gruntów (PZUG): emisje pochodzące z PZUG nie są 
uwzględniane w obliczeniach wydajności biopaliw pod kątem ograniczania EGC na potrzeby 
celów i dopłat unijnych. Emisje pochodzą także z produkcji nawozów, zbiorów biomasy, 
przetwarzania biomasy na biopaliwa i wszystkich uczestniczących w tym procesie środków 
transportu. W przypadku biopaliw „odnawialne” niekoniecznie znaczą przyjazne dla 
środowiska i klimatu. Sam cel zachęcania do korzystania z biopaliw czasami okazuje się 
zupełnie chybiony.

Po drugie, przetwarzanie na paliwa upraw żywności, takich jak kukurydza i pszenica, 
ogranicza dostępność żywności. Pojawia się problem wyboru pomiędzy żywnością a paliwem 
i nie rozwiąże go uzyskiwanie biopaliw z upraw niespożywczych lub drzewa uprawnego. 
Prawie cała wykorzystywana biomasa pochodzi z gruntów, które zamiast tego można 
wykorzystać do produkcji żywności, zatem wciąż mamy do czynienia z konkurencją.

Dramatyczny kryzys żywnościowy z 2008 r. oraz niestabilne i raczej wysokie ceny żywności 
po kryzysie zwróciły uwagę na ten problem. Na ogół uznaje się, że unijna polityka w 
dziedzinie biopaliw odgrywa pewną rolę, jednak jej znaczenie podlega dużym 
kontrowersjom. Komisja Europejska stwierdza, że wpływ unijnego wsparcia dla biopaliw na 
ceny żywności jest bardzo niewielki1. Obraz wyłaniający się z analiz naukowych i niektórych 
opinii głównych organizacji międzynarodowych o odpowiednich kompetencjach jest mniej 
krzepiący2.

                                               
1 Dokument roboczy Komisji (2013) 102, Staff working document accompanying a recently published 
Renewable Energy Progress Report, s. 22-24.
2 Zobacz np. analizę Production and use of biofuels in developing countries, zamówioną przez PE w 2009 r.; 
Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, 
Bank Światowy, WTO, IFPRI oraz UN HLTF, 2 czerwca 2011 r. (zalecenie 6 na s. 27 dotyczące zniesienia 
dopłat i wiążących celów w zakresie produkcji i zużycia biopaliw); Q & A: What are the impacts of agrofuels on 
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Po trzecie, poza skutkami w postaci EGC przez ZUG i PZUG oraz konkurencji z produkcją 
żywności rozpoczęcie produkcji biomasy na biopaliwa wiąże się czasem z pozbawianiem 
praw do korzystania z gruntów, które są środkami utrzymania wielu ludzi. Rolnicy w krajach 
rozwijających się na ogół nie mają żadnego tytułu do uprawianych przez siebie gruntów lub 
wypasają na nich swoje bydło. Umowy zawierane przez obce przedsiębiorstwa z państwami 
działającymi jako formalni właściciele lub z lokalnymi przywódcami kierującymi się 
interesami innymi niż interes społeczności lokalnej mogą prowadzić do przejmowania 
gruntów, a następnie do przymusowego odbierania gruntów biednym ludziom1.

Tak zwane grunty gorszej klasy zwykle nie przyciągają dużej uwagi inwestorów 
zamierzających rozpocząć produkcję biomasy. Jeżeli produkcja biomasy zostanie skupiona na 
takich gruntach, utrzymanie lokalnej ludności wciąż może na tym bardzo ucierpieć. Uprawy 
mogą zupełnie zużyć ograniczone zasoby wody, a stosowane na nich nawozy mogą 
powodować duże zanieczyszczenia. Zbieranie drewna na opał, materiałów konstrukcyjnych 
oraz hodowanie roślin spożywczych i leczniczych może okazać się niemożliwe. Usługi 
ekosystemu mogą zostać utracone, zaś wylesienie – poza udziałem w zmianach klimatu na 
całym świecie – może zmienić klimat lokalny.

Organizacje pozarządowe donoszą, że przejęcia gruntów mają miejsce na dużą skalę w 
Afryce Subsaharyjskiej, oraz przedstawiają dokumentację z bazy danych o nazwie Matrix2. 
Komisja krytycznie odnosi się do tej bazy danych jako nierzetelnej, chociaż podejmuje pewne 
próby zorientowania się w obecnej sytuacji.

Przegląd dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywy w sprawie jakości 
paliw musi zapewnić, że unijna polityka w dziedzinie biopaliw:

- nie zaszkodzi bezpieczeństwu żywnościowemu, lecz w pełni poszanuje prawo 
człowieka do pożywienia; 

- nie doprowadzi do pozbawienia środków utrzymania ludzi znajdujących się w trudnej 
sytuacji poprzez pozbawienie ich praw do korzystania z gruntów lub w inny sposób;

- będzie tylko zachęcała do pojawienia się i korzystania z biopaliw, które są skuteczne 
w ograniczaniu EGC, z zastrzeżeniem ww. wymogów.

Jest oczywiste, że Komisja Rozwoju skupia się na dwóch pierwszych punktach. Poprawki 
zawarte w niniejszym projekcie opinii powinny pomóc w rozwiązaniu problemu „albo 
żywność, albo paliwo” oraz kwestii pozbawiania praw do korzystania z gruntów. Poniższe 
poprawki podtrzymują stanowisko, jakie PE zajął w odpowiednich rezolucjach3. Kwestia 

                                                                                                                                                  
the right to food? na stronie internetowej specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do żywności i ActionAid: 
Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels policy on developing countries, marzec 2013 r., s. 5.
1 Analiza Impact of EU bioenergy policy on developing countries, sporządzona dla Komisji Rozwoju PE w 
2012 r., wskazuje na s. 10 na problematyczne w tym kontekście przykłady Kamerunu i Ghany.
2 Zobacz np. GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing communities 
and starving the planet, luty 2013 r.
3 Teksty przyjęte P7_TA(2011)0320, Zwiekszenie skutecznosci polityki rozwojowej UE, 5 lipca 2011 r., ust. 67; 
P7_TA(2011)0430, Szczyt Ziemi Rio+20, 29 września 2011 r., ust. 51 i 55; P7_TA(2012)0399, Sprawozdanie 
UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju, 25 października 2012 r., ust. 74 i 77; 
P7_TA(2012)0238, Współpraca w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE, 12 czerwca 2012 r., 
ust. 86 i 87.
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wydajności pod kątem ograniczania EGC jest kluczowa dla Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, która w swoim projekcie 
sprawozdania obszernie się nią zajęła. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ograniczenie zużycia energii w 
sektorze transportu jest niezbędne, gdyż 
cel dotyczący procentowego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych będzie 
prawdopodobnie coraz trudniej osiągnąć 
w sposób zrównoważony, jeśli całkowity 
popyt na energię w transporcie wciąż 
będzie rosnąć. Korzystanie z energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
oraz stosowanie jako domieszki biopaliw 
nieprowadzących lub w niewielkim 
stopniu prowadzących do pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów 
stanowią inne metody osiągnięcia tego 
celu przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Potrzebę ograniczenia zużycia energii w sektorze transportu oraz zwiększenia efektywności 
energetycznej w tym sektorze podkreślono już w istniejącej dyrektywie w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych. W niniejszej poprawce potwierdza się powyższą potrzebę, podkreślając 
znaczenie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jak również 
zaawansowanych biopaliw, w celu umożliwienia Unii i państwom członkowskim ograniczenia 
śladu węglowego w sektorze transportu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Mając na uwadze dążenie Unii do 
dalszego ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych oraz znaczący udział paliw 
stosowanych w transporcie drogowym 
w tych emisjach, art. 7a ust. 2 dyrektywy 
98/70/WE odnoszącej się do jakości 
benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG 
zobowiązuje dostawców paliw do 
ograniczenia do dnia 31 grudnia 2020 r. o 
co najmniej 6 % emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w przeliczeniu na jednostkę energii
(„natężenie emisji gazów cieplarnianych”) 
uzyskanej z paliw stosowanych w Unii w 
pojazdach transportu drogowego, 
maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach, ciągnikach rolniczych i 
leśnych oraz rekreacyjnych jednostkach 
pływających, gdy nie znajdują się na 
morzu. Jedną z metod ograniczenia 
natężenia emisji gazów cieplarnianych z 
paliw kopalnych, która może być 
stosowana przez ich dostawców, jest ich 
mieszanie z biopaliwami.

(2) Mając na uwadze dążenie Unii do 
dalszego ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych oraz znaczący udział paliw 
stosowanych w transporcie drogowym 
w tych emisjach, art. 7a ust. 2 dyrektywy 
98/70/WE odnoszącej się do jakości 
benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG 
zobowiązuje dostawców paliw do 
ograniczenia do dnia 31 grudnia 2020 r. o 
co najmniej 6 % emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w przeliczeniu na jednostkę energii
(„natężenie emisji gazów cieplarnianych”) 
uzyskanej z paliw stosowanych w Unii w 
pojazdach transportu drogowego, 
maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach, ciągnikach rolniczych i 
leśnych oraz rekreacyjnych jednostkach 
pływających, gdy nie znajdują się na 
morzu. Jedną z metod ograniczenia 
natężenia emisji gazów cieplarnianych z 
paliw kopalnych, która może być 
stosowana przez ich dostawców, jest ich 
mieszanie z biopaliwami o zerowej lub 
niskiej bezpośredniej i pośredniej emisji 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Ogromna większość inwestycji na 
szeroką skalę związanych z zakupem 
gruntów jest realizowana w krajach 
rozwijających się. Wśród tych krajów 
specjalne miejsce zajmuje Afryka 
Subsaharyjska, w szczególności pod 
względem upraw surowców rolnych do 
produkcji biopaliw. Szacuje się, że między 
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2009 a 2013 r. europejskie 
przedsiębiorstwa zakupiły 6 mln ha 
gruntów na uprawy roślin energetycznych 
przeznaczonych na eksport. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Z prognoz dotyczących 
zapotrzebowania na biopaliwa 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie i szacunków dotyczących 
emisji wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów w 
przypadku różnych surowców do produkcji 
biopaliw wynika, że emisje gazów 
cieplarnianych związane z pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów są
prawdopodobnie znaczne i mogą 
niwelować część lub całość ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych 
przypisywanego poszczególnych 
biopaliwom. Powodem tego jest fakt, że 
niemal cała produkcja biopaliw w 2020 r. 
będzie prawdopodobnie pochodzić z roślin 
uprawianych na gruntach, które można by 
wykorzystać do zaspokajania potrzeb 
rynków żywnościowych i paszowych. W 
celu ograniczenia tych emisji właściwe jest 
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy
grupami upraw takimi jak, odpowiednio,
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.

(5) Z prognoz dotyczących 
zapotrzebowania na biopaliwa 
przedstawionych przez państwa 
członkowskie i szacunków dotyczących 
emisji wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów w 
przypadku różnych surowców do produkcji 
biopaliw wynika, że emisje gazów 
cieplarnianych związane z pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów są 
znaczne i mogą niwelować część lub 
całość ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych przypisywanego 
poszczególnych biopaliwom. Powodem 
tego jest fakt, że niemal cała produkcja 
biopaliw w 2020 r. będzie prawdopodobnie 
pochodzić z roślin uprawianych na 
gruntach, które można by wykorzystać do 
zaspokajania potrzeb rynków 
żywnościowych i paszowych. Konieczne 
jest zatem uwzględnienie pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów w 
celu zagwarantowania, że te potencjalne 
źródła emisji nie podważą starań na rzecz 
realizacji celów polityki Unii w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych i
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
W celu ograniczenia pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów i 
zawłaszczania ziemi właściwe jest więc
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy
roślinami energetycznymi uprawianymi 
na gruntach (uprawy roślin oleistych, 
zbóż, roślin cukrowych i innych roślin 
skrobiowych) z jednej strony a 
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biopaliwami, których produkcja nie 
wymaga użytkowania gruntów, z drugiej 
strony. Ponadto większe korzystanie z 
biopaliw produkowanych z upraw roślin 
spożywczych powoduje wahania cen 
żywności oraz może mieć znaczny 
negatywny wpływ społeczny na środki 
utrzymania i zdolność do realizowania 
praw człowieka, w tym prawa do żywności 
lub dostępu do gruntów w lokalnych 
społecznościach żyjących w ubóstwie w 
krajach poza Unią Europejską. W celu 
ograniczenia tych emisji i tych 
negatywnych skutków społecznych 
właściwe jest skupienie się w 
szczególności na zmniejszeniu 
zakładanego stopnia zastosowania 
biopaliw uprawianych na gruntach.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Pośrednie skutki zmiany sposobu 
użytkowania gruntów mają charakter nie 
tylko środowiskowy, lecz również 
społeczny, gdyż wywierają dodatkowa 
presję na użytkowanie gruntów, w 
szczególności w krajach rozwijających się, 
co ma negatywne skutki dla 
bezpieczeństwa żywnościowego lokalnych 
społeczności, w szczególności kobiet.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
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źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych.
Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa 
produkowane z odpadów i alg umożliwiają 
znaczne ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych przy jednoczesnym niskim 
ryzyku pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów i nie konkurują 
bezpośrednio z rynkami żywnościowymi i 
paszowymi o użytki rolne. Właściwe jest 
zatem zachęcenie do zwiększenia 
produkcji tych zaawansowanych biopaliw, 
ponieważ nie są one obecnie dostępne w 
handlu w dużych ilościach, co wynika 
częściowo z konkurencji o dotacje 
publiczne z tradycyjnymi technologiami 
produkcji biopaliw z upraw roślin 
spożywczych. Należy zapewnić dodatkowe 
zachęty poprzez nadanie zaawansowanym 
biopaliwom większego – w porównaniu z 
konwencjonalnymi biopaliwami –
znaczenia w realizacji 10 % celu 
wyznaczonego sektorowi transportu w 
dyrektywie 2009/28/WE. W związku z tym 
w ramach polityki w dziedzinie energii ze 
źródeł odnawialnych po 2020 r. wspierać 
należy jedynie zaawansowane biopaliwa,
których szacowane skutki w postaci 
pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów są ograniczone i które zapewniają 
znaczne całkowite ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych.

źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych.
Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa 
produkowane z odpadów i alg umożliwiają 
znaczne ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych przy jednoczesnym braku 
ryzyka pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów i nie konkurują 
bezpośrednio z rynkami żywnościowymi i 
paszowymi o użytki rolne. Właściwe jest 
zatem zachęcenie do zwiększenia 
produkcji tych zaawansowanych biopaliw, 
ponieważ nie są one obecnie dostępne w 
handlu w dużych ilościach, co wynika 
częściowo z konkurencji o dotacje 
publiczne z tradycyjnymi technologiami 
produkcji biopaliw z upraw roślin 
spożywczych. Należy zapewnić dodatkowe 
zachęty poprzez nadanie zaawansowanym 
biopaliwom większego – w porównaniu z 
konwencjonalnymi biopaliwami –
znaczenia w realizacji 10 % celu 
wyznaczonego sektorowi transportu w 
dyrektywie 2009/28/WE. W związku z tym 
w ramach polityki w dziedzinie energii ze 
źródeł odnawialnych po 2020 r. wspierać 
należy jedynie zaawansowane biopaliwa,
które spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju, nie konkurują o grunty, wodę 
lub inne zasoby z uprawami roślin 
spożywczych i – jak się szacuje – nie mają 
wpływu na pośrednie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów oraz zapewniają 
znaczne całkowite ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt.

W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt.
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„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy” i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wspierającymi 
w całej Europie zintegrowane i 
zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy 
przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy 
ustanowić większe zachęty, które 
prowadziłyby do preferowania stosowania 
surowców z biomasy, które nie mają 
wysokiej wartości gospodarczej w 
przypadku innych zastosowań niż 
biopaliwa.

„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy” i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wspierającymi 
w całej Europie zintegrowane i 
zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy 
przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy 
ustanowić większe zachęty, które 
prowadziłyby do preferowania stosowania 
surowców z biomasy, które nie mają 
wysokiej wartości gospodarczej w 
przypadku innych zastosowań niż 
biopaliwa, w których wykorzystuje się 
odpady jedynie do celów energetycznych 
zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami z art. 4 dyrektywy 2008/98/WE, 
które nie konkurują o grunty ani wodę, co 
pozwala chronić prawo do ziemi i do 
pożywienia, i które nie zmniejszają 
zawartości materii organicznej w glebie, 
co wywierałoby negatywny wpływ na 
środowisko naturalne lokalnego 
ekosystemu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wykorzystanie biomasy wiąże się z 
istotnymi kosztami alternatywnymi 
związanymi z uszczupleniem lub utratą 
usług ekosystemowych. Państwa 
członkowskie powinny wstrzymać się od 
subsydiowania lub zezwalania na 
stosowanie energii z surowców, w 
przypadku których odejście od 
dotychczasowego stosowania miałoby 
negatywny wpływ na prawa do gruntów, 
prawa do pożywienia, różnorodność 
biologiczną, glebę lub całkowity bilans 
dwutlenku węgla. Strategie powinny 
również zapewniać kaskadowe 
wykorzystywanie biomasy z 
uwzględnieniem środków ochronnych 
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służących temu, by zasoby te nadal 
wykorzystywano w zastosowaniach o 
wysokiej społecznej wartości dodanej, a 
nie kierowano je do niskiej wartości 
zastosowań energetycznych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby przygotować proces przestawienia 
się na zaawansowane biopaliwa i 
zminimalizować całkowite skutki 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w latach do 2020 r., właściwe jest 
ograniczenie ilości biopaliw i biopłynów 
uzyskiwanych z upraw roślin spożywczych 
określonych w części A załącznika VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i części A 
załącznika V do dyrektywy 98/70/WE, 
które mogą być zaliczane na poczet 
realizacji celów określonych w dyrektywie 
2009/28/WE. Nie ograniczając 
całkowitego zużycia tych biopaliw, 
dopuszczalny udział biopaliw i biopłynów 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych, który może 
być zaliczony na poczet realizacji celów 
dyrektywy 2009/28/WE, należy ograniczyć 
do wysokości udziału tych biopaliw i 
biopłynów, które zostały zużyte w 2011 r.

(9) Aby zminimalizować negatywne skutki 
w odniesieniu do praw do gruntów i 
spekulacji gruntami, praw do pożywienia i 
cen produktów spożywczych, 
różnorodności biologicznej i gleby oraz
całkowite skutki pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów w latach do 
2020 r., właściwe jest ograniczenie ilości 
biopaliw i biopłynów uzyskiwanych z 
upraw roślin spożywczych i innych roślin 
energetycznych określonych w części A 
załącznika VIII do dyrektywy 2009/28/WE 
i części A załącznika V do dyrektywy 
98/70/WE. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Należy uwzględnić większe niż 
oczekiwano trudności w osiągnięciu 
istotnych ograniczeń w emisji gazów 
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cieplarnianych dzięki zastosowaniu 
biopaliw oraz niepokojące dowody, że 
rozwój produkcji biopaliw szkodzi 
bezpieczeństwu żywnościowemu i prawom 
do korzystania z gruntów przysługującym 
ludziom, którzy znajdują się w trudnej 
sytuacji i zamieszkują w krajach 
rozwijających się. Zatem zastosowanie 
10% celu dotyczącego energii 
odnawialnej, ujętego w dyrektywie 
2009/28/WE, powinno zależeć od tego, czy 
można osiągnąć istotne ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych i czy można 
uniknąć szkodliwych skutków dla 
bezpieczeństwa żywnościowego i praw 
korzystania z gruntów. 

Uzasadnienie

Celu 10% nie należy utrzymywać w sposób rygorystyczny, jeżeli nie przyczynia się on 
skutecznie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Cel ten nie powinien mieć także 
pierwszeństwa przed bezpieczeństwem żywnościowym oraz powinien być realizowany z 
poszanowaniem praw do korzystania z gruntów, jakie przysługują ludziom znajdującym się w 
trudnej sytuacji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów należy uwzględnić w 
sprawozdawczości na temat emisji gazów 
cieplarnianych z biopaliw wymaganej na 
mocy dyrektyw 98/70/WE i 2009/28/WE.
Biopaliwom wytwarzanym z surowców, 
które nie powodują dodatkowego 
zapotrzebowania na grunty, takim jak 
biopaliwa produkowane z odpadów, należy 
przypisać zerowy wskaźnik emisji.

(11) Aby cele UE w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych oraz w 
zakresie biopaliw były sensowne i 
skutecznie realizowane, emisje wynikające 
z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów należy uwzględnić przy 
obliczaniu ograniczeń emisji gazów 
cieplarnianych wymaganych na podstawie 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
określonych w dyrektywie 2009/28/WE i w 
dyrektywie 98/70/WE. Emisje wynikające
z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów powinny być także uwzględniane, 
aby możliwe było osiągnięcie celu art. 7a 
ust. 2 dyrektywy 98/70/WE celem 
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wprowadzania zachęt do produkcji
biopaliw o ograniczonych skutkach 
wynikających z pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów. Biopaliwom 
wytwarzanym z surowców, które nie 
powodują dodatkowego zapotrzebowania 
na grunty, takim jak biopaliwa 
produkowane z odpadów i pozostałości, 
należy przypisać zerowy wskaźnik emisji, 
pod warunkiem że spełniają odpowiednie 
kryteria zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a) Przeznaczenie gruntów pod uprawy 
biopaliw nie powinno prowadzić do 
przesiedlania społeczności lokalnych i 
tubylczych; aby temu zapobiec, należy 
zatem wprowadzić w Unii i państwach 
trzecich specjalne środki na rzecz ochrony 
gruntów. Za zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju powinno się 
uznawać tylko biopaliwa i biopłyny, 
których produkowanie nie narusza praw 
społeczności lokalnych i tubylczych.

Uzasadnienie

Istnieją niezbite dowody potwierdzające negatywne skutki społeczne biopaliw w odniesieniu 
do praw własności gruntów oraz prawa do pożywienia, w szczególności przysługujących 
kobietom w krajach rozwijających się. Należy koniecznie zapobiegać przesiedlaniu 
społeczności lokalnych i tubylczych w celu uzyskania gruntów pod plantacje roślin 
energetycznych.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, 
to jest zapewnienie jednolitego rynku
paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach i 
zagwarantowanie przestrzegania
minimalnych norm ochrony środowiska
dotyczących stosowania tych paliw, nie 
mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast możliwe jest ich 
lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może
ona podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów.

(15) Cele niniejszej dyrektywy powinny 
zapewniać jednolity rynek paliw 
stosowanych w sektorze transportu oraz
gwarantować przestrzeganie minimalnych 
norm ochrony środowiska. a także 
uniknięcie szkodliwych skutków dla 
bezpieczeństwa żywnościowego i praw 
korzystania z gruntów w związku z 
produkcją i stosowaniem biopaliw. Cele te
nie mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie
i mogą zatem być lepiej osiągnięte na 
poziomie Unii, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów.

Uzasadnienie

Należy dostosować opis celów dyrektywy, żeby odzwierciedlić także poprawki do dyrektywy.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15 a) Publiczne zachęty do stosowania 
biopaliw przyczyniają się do znacznego 
dodatkowego popytu na rynku towarowym 
i dlatego wywierają znaczny wpływ na 
ceny zarówno na rynkach 
międzynarodowych, jak i na rynkach 
krajowych państw będących importerami 
netto żywności. Wzbudza to poważny 
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niepokój przede wszystkim ludzi ubogich, 
którzy wydają znaczną część dochodu 
gospodarstwa domowego na pożywienie. 
Zarzuca się, że polityka UE w dziedzinie 
biopaliw sprzyja przemysłowym modelom 
produkcji rolnej na wielką skalę, które 
zdają się oferować ograniczone korzyści 
społecznościom lokalnym.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 a – ustęp 2 – ostatni akapit (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 po lit. c) dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Państwa członkowskie dopilnowują, aby
maksymalny udział biopaliw 
produkowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych lub 
specjalnych upraw roślin energetycznych 
na potrzeby osiągnięcia celu, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, nie 
przekraczał ilości energii odpowiadającej 
5 % końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r., przy czym wartość ta 
stanowi szacowany udział na koniec 
2011 r.”

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się następujący ustęp: 
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„5a. „Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1, nie 
mogą pochodzić z surowców uzyskanych 
na gruntach w Unii lub w państwach 
trzecich, gdzie ustawowe lub wspólne 
prawa własności są kwestionowane lub 
łamane lub też jeżeli nie wyrażono 
uprzedniej swobodnej i świadomej zgody 
przy udziale instytucji przedstawicielskich 
lokalnych społeczności.”;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b b (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się ustęp w brzmieniu
„5b. Biopaliw i biopłynów 
uwzględnionych do celów, o których 
mowa w ust. 1, nie produkuje się z 
odpadów, chyba że zostaną one 
niezależnie zweryfikowane i uznane za 
zgodne z hierarchią postępowania z 
odpadami, obejmującą zapobieganie 
powstawaniu odpadów, przygotowanie do 
ponownego użycia i recycling przed 
odzyskiem energii, jak określono w 
dyrektywie 2008/98/WE.”

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do celów art. 7a i art. 7b ust. 2 emisję 
gazów cieplarnianych z biopaliw w całym 
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cyklu życia oblicza się w następujący 
sposób:
a) jeżeli wartość standardowa 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
dla danej ścieżki produkcji została 
określona w załączniku IV część A lub B i 
jeżeli wartość el dla tych biopaliw lub 
biopłynów obliczona zgodnie z 
załącznikiem IV część C pkt 7 jest równa 
zeru lub jest mniejsza od zera i jeżeli 
szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów są 
równe zeru zgodnie z załącznikiem V 
część B – poprzez zastosowanie tej 
wartości standardowej;
b) poprzez zastosowanie rzeczywistej 
wartości obliczonej zgodnie z metodologią 
określoną w załączniku IV część C, 
dodając szacunkowe wartości emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów określone 
w załączniku V;
c) poprzez zastosowanie wartości będącej 
sumą czynników ze wzoru, o którym mowa 
w załączniku IV część C pkt 1, gdzie 
szczegółowe wartości standardowe 
określone w załączniku IV część D lub E 
mogą być użyte dla niektórych czynników, 
a wartości rzeczywiste, obliczone zgodnie z 
metodologią określoną w załączniku IV 
część C, dla wszystkich innych czynników, 
dodając szacunkowe wartości emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów określone 
w załączniku V.”

Uzasadnienie

Zmiana metody obliczania pozwalająca na uwzględnienie szacunków dotyczących pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów zgodnie z nowo proponowanym załącznikiem V 
dyrektywy w sprawie jakości paliwa.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera b
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Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Na potrzeby osiągnięcia celu, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, maksymalny 
łączny wkład biopaliw i biopłynów
produkowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych nie może 
przekraczać ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu wkładowi określonemu w 
art. 3 ust. 4 lit. d).”

„Na potrzeby osiągnięcia celu, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, maksymalny 
łączny wkład biopaliw i biopłynów z 
upraw zbóż i innych upraw roślin 
wysokoskrobiowych, cukrów oraz upraw 
roślin oleistych lub specjalnych upraw 
roślin energetycznych nie może 
przekraczać ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu wkładowi określonemu w 
art. 3 ust. 4 lit. d).”

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt -i (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) w akapicie pierwszym wprowadza się 
następujące zmiany:
„Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by w 2020 r. udział energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych we wszystkich 
rodzajach transportu wynosił co najmniej 
10% końcowego zużycia energii w 
sektorze transportu w danym państwie 
członkowskim, przy unikaniu źródeł, które 
nie skutkują istotnymi ograniczeniami 
emisji gazów cieplarnianych, oraz 
szkodliwych skutków produkcji biopaliw 
dla bezpieczeństwa żywnościowego i dla 
praw korzystania z gruntów 
przysługujących ludziom, którzy znajdują 
się w trudnej sytuacji i zamieszkują w 
krajach rozwijających się.”

Uzasadnienie

Wdrożenie tego, co powiedziano powyżej w kilku poprawkach, w szczególności w poprawce 6.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt ii
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku,
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych nie może 
przekraczać 5 % – która to wartość 
stanowi szacowany udział na koniec 2011 
r. – końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r.”

„d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw spożywczych i 
specjalnych upraw roślin energetycznych
nie może przekraczać 5 % końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w 
2020 r., przy czym wartość ta stanowi 
szacowany udział na koniec 2011 r.”

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt iii
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera e – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX
część B jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej;

(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
jest uznawany za dwukrotność ich wartości 
energetycznej po uprzednim dokonaniu 
naukowej oceny ich zrównoważonego 
charakteru pod względem środowiskowym 
i społecznym;

Uzasadnienie

Surowce wymienione w załączniku IX powinny być uznawane za dwukrotność ich wartości 
energetycznej.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt iii
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera e – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w ppkt (i)–(iii).

Surowców, które zostały w sposób 
zamierzony zmodyfikowane, tak aby
uznano je za odpady, nie obejmują
kategorie określone w ppkt (i)-(iii).
Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku wykrycia nadużycia dany 
surowiec lub paliwo nie były zaliczane na 
poczet realizacji celu, o którym mowa w 
art. 3 ust. 4, i dopilnowują, aby podjęte 
zostały odpowiednie działania w celu 
zapobiegnięcia dalszym nieuczciwym 
czynom.

Uzasadnienie

Należy kategorycznie wykluczyć biopaliwa i surowce, które zostały w sposób zamierzony 
zmodyfikowane w celu odniesienia korzyści z tej dyrektywy, zarówno z zakresu dyrektywy w 
sprawie energii ze źródeł odnawialnych, jak i dyrektywy w sprawie jakości paliw.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit trzeci (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) na końcu ust. 1 dodaje się następujący 
akapit:
„Udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych lub 
wyspecjalizowanych upraw roślin 
energetycznych, uwzględnionych dla 
celów, o których mowa w lit. a), b) i c), nie 
wynosi więcej niż 5 % końcowego zużycia 
energii w transporcie w 2020 r., przy czym 
wartość ta odpowiada szacunkowemu 
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udziałowi na koniec 2011 r.”

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. Biopaliw i biopłynów 
uwzględnianych dla celów, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie wytwarza 
się z odpadów, chyba że w wyniku 
niezależnej weryfikacji potwierdzono 
zgodność z hierarchią postępowania z 
odpadami, o której mowa w dyrektywie 
2008/98/WE, obejmującą zapobieganie 
powstawaniu odpadów, przygotowanie do 
ponownego użycia i recycling przed 
odzyskiem energii.”

Uzasadnienie

Odpady powinny podlegać hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 4 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, obejmującej zapobieganie powstawaniu odpadów, 
przygotowanie do ponownego użycia i recycling przed odzyskiem energii (tj. biopaliwa i 
biopłyny). Ponadto powinien zostać wprowadzony wymóg przeprowadzania niezależnej 
weryfikacji pod kątem zgodności.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b b (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu: 
„5b. Biopaliw i biopłynów 
uwzględnianych do celów ust. 1 lit. a), b) i 
c) nie można produkować z surowców 
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uzyskanych na gruntach w Unii lub w 
państwach trzecich, gdzie ustawowe lub 
wspólne prawa własności są 
kwestionowane lub łamane lub też jeżeli 
nie wyrażono uprzedniej swobodnej i 
świadomej zgody, przy udziale 
odpowiednich instytucji 
przedstawicielskich i po konsultacjach z 
dotkniętymi społecznościami.”

Uzasadnienie

Z uwagi na wpływ unijnej dyrektywy o energii odnawialnej na prawa korzystania z gruntów 
zwłaszcza w krajach spoza UE należy zapewnić, by produkcja biopaliw na rynek europejski 
nie powodowała naruszeń tych praw.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – 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 do celów art. 17 
ust. 2 lub wykazują, że partie biopaliwa lub 
biopłynów spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w art. 
17 ust. 3–5. Komisja może zdecydować, że 
systemy te zawierają dokładne dane do 
celów informacji o środkach podjętych w 
celu ochrony obszarów, które dostarczają 
podstawowych usług ekosystemu w 
sytuacjach kryzysowych (takich jak 
ochrona działu wodnego i kontrola erozji), 
ochrony gleby, wody i powietrza, 
rekultywacji terenów zdegradowanych, 
unikania nadmiernego zużycia wody na 
obszarach, na których jest ona dobrem 
rzadkim, a także do celów informacji o 
elementach, o których mowa w art. 17 ust. 
7 akapit drugi. Komisja może również 

„Komisja decyduje, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane do celów art. 17 ust. 2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa lub 
biopłynów spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w art. 
17 ust. 3–5a i że surowce nie były w 
sposób zamierzony modyfikowane, tak aby 
zostały objęte art. 3 ust. 4 lit. e) ppkt (i)–
(iii). Komisja może zdecydować, że 
systemy te zawierają dokładne dane do 
celów informacji o środkach podjętych w 
celu ochrony obszarów, które dostarczają 
podstawowych usług ekosystemu w 
sytuacjach kryzysowych (takich jak 
ochrona działu wodnego i kontrola erozji), 
ochrony gleby, wody i powietrza, 
rekultywacji terenów zdegradowanych, 
unikania nadmiernego zużycia wody na 
obszarach, na których jest ona dobrem 
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uznać obszary przeznaczone do ochrony 
rzadkich, zagrożonych lub silnie 
zagrożonych ekosystemów lub gatunków 
uznanych za takie na mocy umów 
międzynarodowych lub zawartych 
w wykazach sporządzanych przez 
organizacje międzyrządowe lub 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody 
do celów art. 17 ust. 3 lit. b) ppkt (ii).”

rzadkim, a także do celów informacji o 
elementach, o których mowa w art. 17 
ust. 7 akapit drugi. Komisja może również 
uznać obszary przeznaczone do ochrony 
rzadkich, zagrożonych lub silnie 
zagrożonych ekosystemów lub gatunków 
uznanych za takie na mocy umów 
międzynarodowych lub zawartych w 
wykazach sporządzanych przez organizacje 
międzyrządowe lub Międzynarodową Unię 
Ochrony Przyrody do celów art. 17 ust. 3 
lit. b) ppkt (ii).”

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do celów art. 17 ust. 2 ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu biopaliw i biopłynów 
oblicza się w następujący sposób:
a) jeżeli wartość standardowa 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
dla danej ścieżki produkcji została 
określona w załączniku V część A lub B i 
jeżeli wartość el dla tych biopaliw lub 
biopłynów obliczona zgodnie z 
załącznikiem V część C pkt 7 jest równa 
zeru lub jest mniejsza od zera i jeżeli 
szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów są 
równe zeru zgodnie z załącznikiem VIII 
część B, poprzez zastosowanie tej wartości 
standardowej;
b) poprzez zastosowanie wartości 
rzeczywistej obliczonej zgodnie z 
metodologią określoną w załączniku V 
część C z dodaniem szacunkowych 
wartości emisji wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
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określonych w załączniku VIII;
c) poprzez zastosowanie wartości będącej 
sumą czynników wzoru, o którym mowa w 
załączniku V część C pkt 1, gdzie 
szczegółowe wartości standardowe 
określone w załączniku V część D lub E 
mogą być użyte dla niektórych czynników, 
a wartości rzeczywiste, obliczone zgodnie z 
metodami określonymi w załączniku V 
część C, dla wszystkich innych czynników, 
dodając szacunkowe wartości emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów określone 
w załączniku VIII.”

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik V – Część A – dodatkowy wiersz w tabeli (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się dodatkowy wiersz w tabeli w 
części A. Szacowane emisje spowodowane 
surowcami do produkcji biopaliw i 
biopłynów, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów:
Grupa surowców: Rośliny energetyczne 
nienadające się do spożycia
Szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(gCO2eq/MJ) 15

Uzasadnienie

Rośliny energetyczne nienadające się do spożycia mogą mieć swój udział w pośrednich 
zmianach sposobu użytkowania gruntów, jeżeli będą produkowane na gruntach, które 
wykorzystywano do produkcji żywności. W ocenie skutków (s. 26) podano, że średnie 
szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów w przypadku 
innych tego rodzaju surowców, których produkcja wymaga użytkowania gruntów, wynoszą 
15 gCO2/MJ.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik V – część B – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) surowce, których produkcja prowadzi do 
bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem IV część 
C pkt 7.

b) surowce, których produkcja nie miała 
miejsca na gruntach uprawnych, na 
gruntach przeznaczonych pod uprawy 
trwałe lub na gruntach należących do 
dowolnej innej klasy pokrycia terenu 
stosowanych przez IPCC (grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe) i 
wykorzystywanych do produkcji żywności,
użytkowanych lub nie, takich jak systemy 
należące do rolnictwa lub 
sylwopastoralizmu.

Uzasadnienie

Przypisywanie wskaźnika emisji wynikających z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów surowcom, których produkcja powoduje bezpośrednią zmianę sposobu użytkowania 
gruntów, jest zasadne, należy jednak uściślić, że bezpośrednie i pośrednie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów nie muszą się wzajemnie wykluczać we wszystkich przypadkach.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII – Część A – dodatkowy wiersz w tabeli (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się dodatkowy wiersz w tabeli w 
części A. Szacowane emisje spowodowane 
surowcami do produkcji biopaliw i 
biopłynów, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów:
Grupa surowców: Rośliny energetyczne 
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nienadające się do spożycia
Szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(gCO2eq/MJ) 15

Uzasadnienie

Rośliny energetyczne nienadające się do spożycia mogą mieć swój udział w pośrednich 
zmianach sposobu użytkowania gruntów, jeżeli będą produkowane na gruntach, które 
wykorzystywano do produkcji żywności. W ocenie skutków (s. 26) podano, że średnie 
szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów w przypadku 
innych tego rodzaju surowców, których produkcja wymaga użytkowania gruntów, wynoszą 
15 gCO2/MJ.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII – część B – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) surowce, których produkcja prowadzi do 
bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.

b) surowce, których produkcja nie miała 
miejsca na gruntach uprawnych, na 
gruntach przeznaczonych pod uprawy 
trwałe lub na gruntach należących do 
dowolnej innej klasy pokrycia terenu 
stosowanych przez IPCC (grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe) i 
wykorzystywanych do produkcji żywności,
użytkowanych lub nie, takich jak systemy 
należące do rolnictwa lub 
sylwopastoralizmu.

Uzasadnienie

Przypisywanie wskaźnika emisji wynikających z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów surowcom, których produkcja powoduje bezpośrednią zmianę sposobu użytkowania 
gruntów, jest zasadne, należy jednak uściślić, że bezpośrednie i pośrednie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów nie muszą się wzajemnie wykluczać we wszystkich przypadkach.
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