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Poprawka 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację.

(1) Biorąc pod uwagę negatywne skutki 
klimatyczne związane z biopaliwami 
konkurującymi o użytki rolne, obowiązek 
nałożony na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

powinno się zastąpić obowiązkiem państw 
członkowskich dopilnowania, aby udział 
zaawansowanej energii dla transportu ze 
źródeł odnawialnych we wszystkich 
rodzajach transportu wynosił w 2020 r. co 
najmniej 3 % końcowego zużycia energii 
w tych państwach. Jedną z metod 
osiągnięcia tego celu, którą mogą stosować 
państwa członkowskie, jest stosowanie 
zaawansowanych biopaliw oraz energii 
odnawialnej pochodzenia 
niebiologicznego jako domieszki 
(mieszanie paliw) i przewiduje się, że 
metoda ta będzie stanowiła główny wkład 
w jego realizację.

Or. en

Poprawka 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy (1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
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2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie
stanowiła główny wkład w jego realizację.

2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i do tej 
pory metoda ta stanowiła główny wkład w 
jego realizację.

Or. it

Poprawka 80
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację.

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację. 
Jednakże z uwagi na nowe informacje 
dotyczące stosunku kosztów do korzyści 
stosowania biopaliw, należy zredukować 
rozmiary ich rozwoju, a tym samym udział 
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energii wyprodukowanej ze źródeł 
odnawialnych do roku 2020. Zadaniem 
Komisji będzie ocena konieczności 
przewidzenia środków uzupelniających, 
które umożliwią osiągnięcie celu 
zastosowania 20 % energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii w UE.

Or. fr

Poprawka 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację.

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację. 
Szacuje się, że europejski rynek paliw 
pozostanie bardzo silnie uzależniony od 
dostępności oleju napędowego, co stanowi 
główną cechę charakterystyczną tego 
rynku. Aby zaradzić tej silnej zależności, 
należy sprzyjać większej produkcji w Unii 
Europejskiej zaawansowanych paliw typu 
biodiesel.

Or. fr
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Uzasadnienie

W założeniach europejskiej polityki sprzyjającej stosowaniu biopaliw należy uwzględnić 
cechę charakterystyczną europejskiego rynku paliw, a mianowicie bardzo duże 
zapotrzebowanie na olej napędowy. Rafinerie z trudnością nadążają za zwiększonym 
zapotrzebowaniem na olej napędowy, a europejska podaż jest strukturalnie niewystarczająca. 
Zaawansowane paliwa typu biodiesel stanowią więc rozwiązanie, które może ograniczyć 
import oraz wzmocnić bezpieczeństwo zaopatrzenia w Unii Europejskiej.

Poprawka 82
Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację.

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację. 
Na świecie rośnie popyt na towary rolne i
oczekuje się zwiększenia w przyszłości 
niestabilności na rynkach.

Or. en

Poprawka 83
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W celu dalszego ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych należy bardziej 
zdecydowanie wspierać stosowanie 
biopaliw także w komunikacji lotniczej.

Or. de

Poprawka 84
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
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/EWG10 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/EWG10 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. Cel dyrektywy 2009/28/WE w 
sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych – jakim jest 
zapewnienie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu w 2020 r. na poziomie co 
najmniej 10 % końcowego zużycia energii 
w tych państwach – powinien być zgodny z 
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art. 7a ust. 2 dyrektywy 98/70/WE, aby 
zapobiec zakłóceniom na rynkach. Jedną z 
metod ograniczenia natężenia emisji gazów 
cieplarnianych z paliw kopalnych, która 
może być stosowana przez ich dostawców, 
jest ich mieszanie z biopaliwami.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędna jest intensyfikacja wysiłków UE w celu wypracowania przyszłej spójnej polityki 
energetycznej, w ramach której zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego i 
konkurencyjności Europy idą w parze z jasną polityką klimatyczną służącą obniżeniu emisji 
gazów cieplarnianych i poprawie jakości powietrza w Europie. Cele w zakresie biopaliw, o 
których mowa w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii i w dyrektywie w sprawie 
jakości paliw, powinny być spójne i zharmonizowane, aby zapobiec zakłóceniom na rynkach.

Poprawka 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
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/EWG10 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 

(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/EWG10[1] 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 
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morzu. Jedną z metod ograniczenia 
natężenia emisji gazów cieplarnianych z 
paliw kopalnych, która może być 
stosowana przez ich dostawców, jest ich 
mieszanie z biopaliwami.

morzu. Do metod ograniczenia natężenia 
emisji gazów cieplarnianych z paliw 
kopalnych, które mogą być stosowane
przez ich dostawców, jest mieszanie 
biopaliw – powodujących niewielką emisję 
gazów cieplarnianych lub 
niepowodujących jej wcale – z innymi 
paliwami pochodzącymi z nieuniknionych 
gazów odlotowych otrzymanymi z 
wychwytywania dwutlenku węgla i 
utylizacja dla celów transportowych. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo inwestycji dla 
tego rodzaju zaawansowanych paliw 
transportowych, cel na 2020 r. powinien 
zostać uzupełniony obowiązkową ścieżką 
corocznego spadku prowadzącą w roku 
2025 do zmniejszenia o 10 % natężenia 
emisji gazów cieplarnianych z paliw 
wykorzystywanych w Unii.

Or. en

Poprawka 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W art. 17 dyrektywy 2009/28/WE 
ustanowione zostały kryteria 
zrównoważonego rozwoju, które muszą 
być spełnione, aby biopaliwa i biopłyny 
mogły być zaliczane na poczet realizacji 
celów określonych w dyrektywie oraz 
kwalifikowały się do objęcia programami 
wsparcia publicznego. Kryteria te obejmują 
wymagane minimalne ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych uzyskane dzięki 
zastosowaniu biopaliw i biopłynów w 
stosunku do emisji, których źródłem 
byłyby paliwa kopalne. Identyczne kryteria 
zrównoważonego rozwoju ustanowiono w 
odniesieniu do biopaliw w art. 7b 

(3) W art. 17 dyrektywy 2009/28/WE 
ustanowione zostały kryteria 
zrównoważonego rozwoju, które muszą 
być spełnione, aby biopaliwa i biopłyny 
mogły być zaliczane na poczet realizacji 
celów określonych w dyrektywie oraz 
kwalifikowały się do objęcia programami 
wsparcia publicznego. Kryteria te obejmują 
wymagania dotyczące ochrony terenów o 
wysokiej różnorodności biologicznej i 
terenów zasobnych w pierwiastek węgla. 
Kryteria te obejmują również wymagane 
minimalne ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych uzyskane dzięki 
zastosowaniu biopaliw i biopłynów w 
stosunku do emisji, których źródłem 
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dyrektywy 98/70/WE. byłyby paliwa kopalne. Identyczne kryteria 
zrównoważonego rozwoju ustanowiono w 
odniesieniu do biopaliw w art. 7b 
dyrektywy 98/70/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec negatywnemu wpływowi polityki UE w dziedzinie biopaliw na bogate w węgiel i 
różnorodne biologicznie ekosystemy, stworzono już pewne kryteria. Trwa także proces 
opracowywania kryteriów, które mają być stosowane dla biomasy stałej. Aby zapewnić 
pewność i spójność prawa oraz ponieważ surowce, bez względu na ich końcowe 
przeznaczenie, należy traktować w ten sam sposób, obecne kryteria zrównoważonego rozwoju 
należy uznać za wystarczające.

Poprawka 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W art. 17 dyrektywy 2009/28/WE 
ustanowione zostały kryteria 
zrównoważonego rozwoju, które muszą 
być spełnione, aby biopaliwa i biopłyny 
mogły być zaliczane na poczet realizacji 
celów określonych w dyrektywie oraz 
kwalifikowały się do objęcia programami 
wsparcia publicznego. Kryteria te obejmują 
wymagane minimalne ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych uzyskane dzięki 
zastosowaniu biopaliw i biopłynów w 
stosunku do emisji, których źródłem 
byłyby paliwa kopalne. Identyczne kryteria 
zrównoważonego rozwoju ustanowiono w 
odniesieniu do biopaliw w art. 7b 
dyrektywy 98/70/WE.

(3) W art. 17 dyrektywy 2009/28/WE 
ustanowione zostały kryteria 
zrównoważonego rozwoju, które muszą 
być spełnione, aby biopaliwa i biopłyny 
mogły być zaliczane na poczet realizacji 
celów określonych w dyrektywie oraz 
kwalifikowały się do objęcia programami 
wsparcia publicznego. Kryteria te obejmują 
wymagane minimalne ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych uzyskane dzięki 
zastosowaniu biopaliw i biopłynów w 
stosunku do emisji, których źródłem 
byłyby paliwa kopalne. Identyczne kryteria 
zrównoważonego rozwoju ustanowiono w 
odniesieniu do biopaliw w art. 7b 
dyrektywy 98/70/WE. Kryteria te należy
uzupełnić zabezpieczeniami 
zapewniającymi kaskadowe wykorzystanie 
oraz poszanowanie hierarchii 
postępowania z odpadami.

Or. en
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Uzasadnienie

Niektóre z obecnych zastosowań zaawansowanych surowców do produkcji biopaliw 
powodują pozostanie osadu dwutlenku węgla jako stałego elementu w środowisku naturalnym
lub, jeśli zostaną przekształcone, zwiększają zapotrzebowanie na oleje kopalne i roślinne. 
Zabezpieczenia są konieczne, aby zapewnić, że przekształcenie obecnych zastosowań nie 
wpłynie negatywnie na całkowity bilans dwutlenku węgla. Zwiększanie wykorzystania 
materiałów lignocelulozowych wymaga zabezpieczeń, aby obecni użytkownicy nie zaczęli 
wykorzystywać drewna wyższej jakości, co spowodowałoby przekierowanie surowca z innych 
gałęzi przemysłu lub naciski na zwiększenie wycinek w sposób niezrównoważony.

Poprawka 88
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Nawet jeśli w dyrektywach 98/70/WE 
i 2009/28/WE zamieszczono terminy 
„biopaliwa i biopłyny”, przepisy tych 
dyrektyw, w tym odpowiednie kryteria 
zrównoważonego rozwoju, stosują się do 
wszystkich paliw odnawialnych 
zdefiniowanych w tych dyrektywach.

Or. fr

Poprawka 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Aby zapewnić pewność inwestycji, na 
mocy dyrektywy 2009/28/WE i dyrektywy 
98/70/WE ustanowiono, że należy brać 
pod uwagę wpływ pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów na emisję 
gazów cieplarnianych oraz wprowadzić 
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środki niezbędne do zminimalizowania
tego wpływu.

Or. en

Poprawka 90
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Oparte na zachętach wspieranie 
produkcji biopaliw doprowadziło nie tylko 
do wzrostu ich produkcji w Unii, lecz 
również do jej zwiększenia w państwach 
trzecich. Choć dane liczbowe dotyczące 
dokładnej powierzchni gruntów 
wykorzystanych i przekształconych na 
potrzeby produkcji biopaliw w państwach 
trzecich różnią się, w niektórych 
sprawozdaniach stwierdzono, że w latach 
2009–2013 powierzchnia wykorzystana do 
produkcji biopaliw przez europejskie 
przedsiębiorstwa wyniosła w samej tylko
Afryce 6 mln ha. W komunikacie z 
kwietnia 2013 r. specjalny sprawozdawca 
ONZ ds. prawa do pożywienia zwraca 
uwagę na szkodliwe skutki polityki UE w 
dziedzinie biopaliw w odniesieniu do 
prawa do pożywienia, ziemi i wody. W 
celu przeciwdziałania tym negatywnym 
skutkom Komisja powinna zaproponować 
zmianę i zaostrzenie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
art. 17 dyrektywy 2009/98/WE i art. 7b 
dyrektywy 98/70/WE.

Or. en

Poprawka 91
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z 
roślin uprawianych na istniejących 
użytkach rolnych.

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
W pierwszym przypadku nadmierne
zwiększenie rynku zbytu przez 
producentów biopaliw może skutkować 
zwiększeniem plonów, jak stwierdzono w 
sprawozdaniu Międzynarodowego 
Instytutu Badań nad Polityką 
Żywnościową1 oraz w ocenie skutków 
przedstawionej przez Komisję2. Produkcja 
biopaliw z biomasy, która stworzona 
została w wyniku osiągnięcia większych 
plonów, nie wymaga wykorzystania 
dodatkowych użytków rolnych, a zatem 
nie ma wpływu na pośrednią zmianę 
sposobu użytkowania gruntów. Ten ostatni 
scenariusz stanowi pośrednią zmianę 
sposobu użytkowania gruntów i – jeżeli 
wiąże się z przekształceniem obszarów o 
dużych ilościach pierwiastka węgla – może 
prowadzić do znaczących emisji gazów 
cieplarnianych.

________________________
1Międzynarodowy Instytut Badań nad 
Polityką Żywnościową: Ocena 
konsekwencji zmiany użytkowania 
gruntów wskutek Europejskiej Polityki 
Biopaliw. Sprawozdanie końcowe, 
październik 2011 r.
2Komisja Europejska: Ocena skutków -
dokument towarzyszący wnioskowi 
dotyczącemu dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej 
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2009/28/WE. SWD(2012)0343 final.

Or. en

Uzasadnienie

Nadmierny popyt na rynku biopaliw stał się dla producentów motywacją do zwiększenia 
plonów. Zarówno w UE, jak i w krajach rozwijających się istnieje wiele regionów z dużym 
potencjałem do zwiększenia plonów z użytków rolnych. Na przykład, w wielu nowych 
państwach członkowskich obecne plony roślin uprawnych są znacznie niższe niż dziesięć lat 
temu i dużo niższe niż plony w sąsiadujących z nimi starych państwach członkowskich, które 
mają podobne warunki klimatyczne, glebę, itd.

Poprawka 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z 
roślin uprawianych na istniejących 

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych.
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użytkach rolnych.

Or. en

Poprawka 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych.

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, co może spowodować 
utratę różnorodności biologicznej,
niedobór wody lub erozję gruntów,
zanieczyszczenie wód i gruntów oraz zanik 
istotnych usług ekosystemowych, albo w 
drodze przeznaczenia pod tę produkcję 
innych gruntów, niebędących użytkami 
rolnymi. Ten ostatni scenariusz stanowi 
pośrednią zmianę sposobu użytkowania 
gruntów i – jeżeli wiąże się z 
przekształceniem obszarów o dużych 
ilościach pierwiastka węgla – może 
prowadzić do znaczących emisji gazów 
cieplarnianych, a także do utraty 
różnorodności biologicznej Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych.

Or. en



PE513.032v01-00 16/117 AM\937595PL.doc

PL

Poprawka 94
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych.

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących gruntach 
leśnych lub użytkach rolnych.

Or. fr

Poprawka 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
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żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych.

żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych. W ujęciu, w którym uwzględnia 
się wysokość emisji w czasie trwania cyklu 
upraw, rośliny oleiste charakteryzują się 
znacznie wyższą wartością emisji niż 
uprawy roślin cukrowych i skrobiowych. 
Aby możliwie najskuteczniej osiągnąć 
korzyści środowiskowe, należy dążyć do 
ograniczenia stosowania biopaliw, które 
wywierają najbardziej negatywny wpływ 
na środowisko naturalne. Dlatego też w 
pierwszej kolejności najważniejsze jest 
przyjęcie środków skierowanych 
przeciwko roślinom oleistym.

Or. sv

Poprawka 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub (4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
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użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych.

użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych. Celem tej dyrektywy powinno być 
stawienie czoła tym problemom i 
promowanie wykorzystywania surowców 
niespożywczych jako surowców do 
produkcji biopaliw.

Or. en

Poprawka 97
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Słuszne jest zatem upoważnienie 
państw członkowskich do opracowania 
krajowych programów certyfikacji w celu 
mierzenia i certyfikacji biomasy, która nie 
powoduje pośredniej zmiany użytkowania 
gruntów.

Or. en
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Uzasadnienie

Biomasa uzyskana z wyższych plonów roślin uprawnych i inne typy biomasy niepowodujące 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów powinny być certyfikowane w ramach krajowych 
programów państw członkowskich i udostępniane na rynek jako biomasa niepowodująca 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Zamiast jedynie zmniejszać obawy związane z 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów, to podejście rozwiąże problem, ponieważ powstałe 
ten sposób biopaliwo nie będzie miało żadnych skutków związanych z pośrednią zmianą 
użytkowania gruntów.

Poprawka 98
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Art. 19 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE 
i art. 7d ust. 6 dyrektywy 98/70/WE 
wymagają uwzględnienia wpływu 
pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów na emisję gazów cieplarnianych 
oraz przedsięwzięcia odpowiednich 
działań w celu przeciwdziałania temu 
wpływowi, z uwzględnieniem przyjęcia 
odpowiednich środków w celu 
zapewnienia pewności inwestycji i 
ochrony dotychczasowych inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Polityka UE powinna być konsekwentna. 

Poprawka 99
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W czasach normalnie 
funkcjonującego rynku żywności i pasz,
szczególnie w czasach niedoborów, użytki 
zielone zostają zaangażowane przede 
wszystkim w produkcję żywności i pasz. W 
czasach nadmiaru żywności i pasz, przy 
zakłóceniach cenowych na rynku, 
okresowo może być stymulowane 
wykorzystanie użytków zielonych do 
produkcji bioenergii.

Or. nl

Poprawka 100
Christa Klaß

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 

skreślony
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jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja zgadza się, że aktualny stan wiedzy naukowej w odniesieniu do pośrednich zmian 
sposobu wykorzystania gruntów nie jest tak daleko posunięty, że można by go wykorzystywać 
do celów politycznych. Wypowiedzi na temat oddziaływania biopaliw są w związku z tym 
czystą spekulacją. W niewystarczającym stopniu uwzględniano natomiast oddziaływanie 
produktów ubocznych na ofertę artykułów spożywczych, ewentualne zwiększenie zbiorów w 
znaczącej części Europy Wschodniej, czy pozostające do dyspozycji w UE użytki rolne.

Poprawka 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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 

skreślony
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jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.

Or. en

Poprawka 102
Anja Weisgerber

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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Komisja Europejska uznaje, że jak dotąd brak wystarczających danych naukowych 
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dotyczących zmiany sposobu wykorzystania gruntów i jej pośrednich skutków. Jest zatem zbyt 
wcześnie, aby spekulować na temat skutków oddziaływania biopaliw.

Poprawka 103
Erik Bánki

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja uznała, że w kwestii zmiany sposobu użytkowania gruntów i jej bezpośrednich 
skutków nauka nie jest jeszcze odpowiednio dojrzała, aby służyć tworzeniu polityki w tym 
zakresie, ponieważ brakuje porozumienia w sprawie liczbowego określenia zmiany sposobu 
użytkowania gruntów. Do tej pory nie przyjrzano się jeszcze wystarczająco uważnie wpływowi 
produktów ubocznych w zasobach żywności ani też potencjalnemu zwiększeniu plonów na 
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dużych obszarach nowych państw członkowskich. Koncentrowanie się na zapobieganiu 
pośredniej zmianie użytkowania gruntów jest lepsze pod względem wyników, stabilniejsze pod 
względem wdrażania i lepsze dla środowiska niż przedwczesne koncentrowanie się na 
liczbowym określeniu zmian sposobu użytkowania gruntów.

Poprawka 104
Britta Reimers

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 105
Julie Girling
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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, iż istnieje ryzyko, że 
emisje gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów, wynikające z dyrektyw 
2009/28/WE i 98/70/WE, są znaczne i 
mogą niwelować część lub całość 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przypisywanego poszczególnym
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 
dalsze zbadanie przez Komisję, w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami i państwami członkowskimi, 
wpływu poszczególnych grup upraw
zarówno na bezpośrednią, jak i pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów.

Or. en

Poprawka 106
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Z prognoz dotyczących 
zapotrzebowania na biopaliwa 

(5) Z prognoz dotyczących 
zapotrzebowania na biopaliwa 
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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.

przedstawionych przez państwa 
członkowskie i szacunków dotyczących 
emisji wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów w 
przypadku różnych surowców do produkcji 
biopaliw wynika, iż istnieje ryzyko, że 
emisje gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów są znaczne i mogą niwelować 
część lub całość ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych przypisywanego 
poszczególnym 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.

Or. es

Poprawka 107
Horst Schnellhardt

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 

(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 
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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.

emisji gazów cieplarnianych 
przypisywanego poszczególnym
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.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany obowiązujących aktów prawnych nie powinny prowadzić do dyskryminacji 
określonych biopaliw. Pierwotny cel, jakim było uzyskanie 10 % udziału biopaliw do roku 
2020, powinien móc być osiągnięty bez ograniczeń, przy użyciu każdego rodzaju biopaliw.
Ograniczenia narzucone na biopaliwa pierwszej generacji stawiałoby pod znakiem zapytania 
zrealizowane już inwestycje i ograniczałoby innowacyjność przedsiębiorstw.

Poprawka 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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

(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 będą niwelować część lub całość 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przypisywanego poszczególnym
biopaliwom. Powodem tego jest fakt, że 
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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.

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. 
Ponadto produkcja biopaliw z roślin 
spożywczych przyczynia się do wahań cen 
żywności. W celu ograniczenia tych emisji 
i złagodzenia takich negatywnych skutków 
dla bezpieczeństwa żywnościowego
właściwe jest ustanowienie 5 % limitu 
określonego w art. 3 ust. 4 oraz 
uwzględnienie emisji wynikającej z 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów 
podczas obliczania ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych wymaganej 
kryteriami zrównoważonego rozwoju, 
ustanowionymi w dyrektywie 2009/28/WE 
i dyrektywie 98/70/WE.

Or. en

Poprawka 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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. 

(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 będą niwelować część lub całość 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przypisywanego poszczególnym
biopaliwom. Powodem tego jest fakt, że 
niemal cała produkcja biopaliw w 2020 r. 
będzie prawdopodobnie pochodzić z roślin 
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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.

uprawianych na gruntach, które można by 
wykorzystać do zaspokajania potrzeb 
rynków żywnościowych i paszowych. 
Ponadto zwiększenie wykorzystania 
biopaliw produkowanych z roślin 
spożywczych przyczynia się do wahań cen 
żywności i może mieć negatywne skutki 
dla bezpieczeństwa żywnościowego na 
świecie. Miało to istotne negatywne skutki 
społeczne w odniesieniu do środków 
utrzymania oraz zdolności do korzystania 
z praw człowieka, w tym prawa do 
pożywienia i dostępu do ziemi 
przysługującego społecznościom lokalnym 
żyjącym w ubóstwie poza Unią 
Europejską. W celu ograniczenia tych 
emisji i takich negatywnych skutków 
społecznych właściwe jest skupienie się w 
szczególności na zmniejszeniu 
zakładanego stopnia wykorzystania 
biopaliw uprawianych na gruntach.

Or. en

Poprawka 110
Bas Eickhout

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

(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 będą niwelować część lub całość 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przypisywanego poszczególnym
biopaliwom. Powodem tego jest fakt, że 
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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.

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. 
Ponadto wzrost zużycia biopaliw w 
państwach członkowskich przyczynia się 
do wahań cen żywności i może wpłynąć na 
światowe bezpieczeństwo żywnościowe. 
Konieczne jest zatem uwzględnienie 
pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów w celu zapewnienia, że te 
potencjalne źródła emisji nie zagrożą 
celom polityki Unii w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. W celu 
ograniczenia emisji wynikających z 
pośredniego użytkowania gruntów
właściwe jest wprowadzenie rozróżnienia 
pomiędzy grupami upraw takimi jak, 
odpowiednio, uprawy roślin oleistych, 
zbóż, roślin cukrowych i innych roślin 
skrobiowych.

Or. en

Poprawka 111
Gaston Franco

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 

(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 
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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.

emisji gazów cieplarnianych 
przypisywanego poszczególnym
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. 
Aby zapobiec w perspektywie średnio- i 
długoterminowej wystąpieniu tego ryzyka, 
należy wspierać prowadzenie badań oraz 
rozwój produkcji nowych rodzajów 
zaawansowanych biopaliw, które nie 
konkurują z uprawą roślin spożywczych;
surowcem dla takich biopaliw mogą być 
np. pozostałości lignocelulozowe, które są 
jednym z nielicznych rodzajów biomasy 
występującym w państwach 
członkowskich w dużej ilości.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozróżnienie pomiędzy różnymi grupami upraw nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest 
środkiem. Należy więc przypomnieć, że środek ten powinien sprzyjać badaniom i rozwojowi 
nowych technologii w UE, które nie konkurują z uprawą roślin spożywczych – pozostałości 
lignocelulozowe stanowią najbardziej obiecujący sektor badań i rozwoju, pomost dla 
innowacji w dziedzinie biotechnologii w Europie umożliwiający produkcję zaawansowanych 
biopaliw.

Poprawka 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Z prognoz dotyczących 
zapotrzebowania na biopaliwa 

(5) Z prognoz dotyczących 
zapotrzebowania na biopaliwa 
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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.

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 ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych przypisywanego 
poszczególnym 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. Z 
oczywistych względów bezpieczeństwa 
spożywczego i energetycznego, należy 
wspierać prowadzenie badań oraz rozwój 
produkcji zaawansowanych biopaliw, 
które nie konkurują z uprawą roślin 
spożywczych; surowcem dla takich 
biopaliw mogą być np. pozostałości 
lignocelulozowe i algi, których znaczne 
zasoby, w obu przypadkach, znajdują się 
w państwach członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Pozostałości lignocelulozowe stanowią obiecujący sektor badań i rozwoju, pomost dla 
innowacji w dziedzinie biotechnologii w Europie umożliwiający produkcję zaawansowanych 
biopaliw. Wraz z algami są to dwa innowacyjne rozwiązania, które nie konkurują z uprawami 
roślin spożywczych. Dlatego też należy preferować te dwa kierunki rozwoju.

Poprawka 113
Sophie Auconie
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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 
prawdopodobnie znaczne i mogą 
niwelować część lub całość ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych 
przypisywanego poszczególnym
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. 
Należy również rozwijać nowe typy 
zaawansowanych biopaliw, niezwiązane z 
uprawami spożywczymi, np. na bazie 
pozostałości lignocelulozowych. 

Or. fr

Poprawka 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez komisję Poprawka

(5) Z prognoz dotyczących (5) Z prognoz dotyczących 
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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.

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 poszczególnym
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.
Pod uprawy tych roślin należy 
przeznaczać w pierwszej kolejności 
nieużytki i grunty mniej żyzne.

Or. lt

Poprawka 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Mając na uwadze skutki związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów, obecny bilans emisji CO2 stoi w 
sprzeczności z duchem i celem 
obowiązujących przepisów, należy więc 
zlikwidować 10 % ogólny wiążący cel, 
wyznaczony w art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE, co jest konieczną strategią 
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umożliwiającą faktyczne ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych.

Or. it

(Zob. poprawkę do art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE.)

Poprawka 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) We wniosku tym nacisk położono na 
potencjalne szkodliwe skutki produkcji i 
wykorzystania biopaliw w Unii 
Europejskiej, uwzględniając fakt, że na 
przykład inne kwestie związane z 
użytkowaniem gruntów są regulowane w 
innych instrumentach ustawodawczych, 
podobnie jak kwestie dotyczące wpływu
klimatu niezwiązane z użytkowaniem 
gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Wpływ polityki bioenergetycznej Unii Europejskiej na klimat jest regulowany istniejącym 
prawodawstwem (np. LULUCF – decyzja w sprawie zasad rozliczania i planów działania 
dotyczących emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z 
użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem) i przyszłym 
prawodawstwem (np. dotyczącym kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej) i 
nie należy ich powtarzać ani modyfikować w obecnym wniosku. Pozostałe kwestie i cele 
związane z wpływem klimatu, jak wydajność, emisja związana z transportem i dystrybucją 
oraz udział energii elektrycznej w transporcie nie przynależą do tej dyrektywy.

Poprawka 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych. 
Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa
produkowane z odpadów i pozostałości,
produktów biodegradacji wywołanej przez 
bakterie oraz 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.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się zachęcać do produkcji zaawansowanych biopaliw bez wywoływania skutków w 
postaci pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów i wpływania na łańcuch dostaw 
żywności.
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Poprawka 118
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych. 
Biopaliwa 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 zachęcenie do 
zwiększenia produkcji zaawansowanych 
biopaliw, na przykład z surowców 
celulozowych czy alg, ponieważ tkwi w 
nich także potencjał dużego ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych przy 
jednoczesnym niskim ryzyku 
spowodowania pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów. Należy zapewnić 
dodatkowe zachęty poprzez wyznaczenie w 
dyrektywie 2009/28/WE zaawansowanym 
biopaliwom produkowanym dla sektora 
transportu odrębnego celu wynoszącego 
co najmniej 2 %. W związku z tym w 
ramach polityki w dziedzinie energii ze 
źródeł odnawialnych po 2020 r. wspierać 
należy jedynie zaawansowane biopaliwa. 
W celu uniknięcia zakłóceń na rynku oraz 
zachęt do nadużyć zaawansowane 
biopaliwa powinny spełniać te same
kryteria zrównoważonego rozwoju, co
wszystkie inne biopaliwa.

Or. de
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Uzasadnienie

Instrument podwójnego naliczania nie prowadzi do oczekiwanego wzrostu produkcji ani 
zużycia zaawansowanych technicznie biopaliw. Wiążący cel w wysokości 2 % dla tego 
rodzaju paliw stanowi jasne wytyczne i zachęty dla rynku, aby stosować zaawansowane 
technicznie biopaliwa. W celu zapewnienia równych szans z konwencjonalnymi biopaliwami 
oraz zminimalizowania zakłóceń na rynku także zaawansowane biopaliwa muszą spełniać 
kryteria zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 119
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych. 
Konwencjonalne biopaliwa, takie jak 
paliwa produkowane z odpadów,
umożliwiają znaczące 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. Zaawansowane 
biopaliwa, takie jak biopaliwa 
produkowane z celulozowych surowców 
do produkcji biopaliw i alg, mają 
potencjał zapewnienia dużego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przy jednoczesnym niskim ryzyku 
spowodowania pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów. Właściwe jest
zatem zachęcanie do większej produkcji 
takich zaawansowanych biopaliw. Należy 
zapewnić dodatkowe zachęty poprzez 
nadanie zaawansowanym biopaliwom 
większego – w porównaniu z 
konwencjonalnymi biopaliwami –
znaczenia w realizacji 10 % celu 
wyznaczonego sektorowi transportu w 
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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.

dyrektywie 2009/28/WE poprzez 
wyznaczenie dla zaawansowanych 
biopaliw osobnego celu w wysokości 2 %.

Or. en

Uzasadnienie

Biopaliwa drugiej i trzeciej generacji (zaawansowane) są nadal rozwijane i dopiero teraz 
wchodzą na rynek. Biopaliwa pierwszej generacji (konwencjonalne) mogą być produkowane 
zarówno z rośli, jak i pozostałości i odpadów. Między tymi dwoma rodzajami biopaliw istnieje 
różnica pod względem technologicznym, a nie surowcowym, bez względu na to jak są 
produkowane. Rozszerzenie przez Komisję definicji zaawansowanych biopaliw o odpadki i 
pozostałości będzie negatywnie skutkować hamowaniem wejścia na rynek biopaliw 
wysokotechnologicznych.

Poprawka 120
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

produkcji biopaliw z upraw roślin 
spożywczych. Należy zapewnić dodatkowe 
zachęty poprzez wyznaczenie w dyrektywie 
2009/28/WE zaawansowanym biopaliwom 
produkowanym dla sektora transportu
odrębnego celu wynoszącego co najmniej 
2 %. W związku z tym w ramach polityki 
w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych po 2020 r. wspierać należy 
jedynie biopaliwa zaawansowane 
technologicznie. Jednak w celu uniknięcia 
nieporozumień na rynku i zachęt do 
manipulacji, zaawansowane biopaliwa 
powinny spełniać takie same kryteria 
zrównoważonego rozwoju, jak wszystkie 
inne biopaliwa.

Or. de

Uzasadnienie

W obliczu wzrostu produkcji i stosowania zaawansowanych biopaliw okazało się, że 
instrument dwukrotnego naliczania nie spełnia oczekiwań. Wraz ze stworzeniem wiążących
celów powstaną bodźce dla stosowania zaawansowanych biopaliw, które jednak w celu 
stworzenia równych warunków konkurencji i dla uniknięcia manipulacji na rynku, muszą 
podlegać tym samym kryteriom zrównoważonego rozwoju, jak biopaliwa konwencjonalne.

Poprawka 121
Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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 ustanowienie w 
dyrektywie 2009/28/WE dla sektora
transportu oddzielnego celu w postaci 
przynajmniej 2 % udziału 
zaawansowanych biopaliw . 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.

Or. en

Poprawka 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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 ustanowienie w 
dyrektywie 2009/28/WE dla sektora
transportu oddzielnego celu w postaci 3 % 
udziału zaawansowanych biopaliw. W 
związku z tym w ramach polityki w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych 
po 2020 r. wspierać należy jedynie 
biopaliwa, których szacowane skutki w 
postaci pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów są ograniczone i 
które zapewniają znaczne całkowite 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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 poprzez ustalenie 
dla zaawansowanych biopaliw celu w 
wysokości 2 %.

Or. en

Poprawka 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

użytkowania gruntów i nie konkurują 
bezpośrednio z rynkami żywnościowymi i 
paszowymi o użytki rolne. Jednakże te 
zaawansowane biopaliwa, mimo licznych 
projektów badawczych i pierwszych 
eksperymentów, nie są obecnie dostępne
na skalę komercyjną i z wielu analiz 
wynika, że w krótkim i średnim okresie 
nie będzie możliwe zwiększenie wielkości 
ich produkcji. W związku z tym w ramach 
polityki w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych należy wspierać i 
ewentualnie subsydiować te 
zaawansowane biopaliwa dopiero po 
uprzednim dokonaniu naukowej oceny 
ich zalet i ich faktycznego 
zrównoważonego charakteru, która 
wykaże, że ich skutki w postaci pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów są 
ograniczone i że zapewniają one znaczne 
całkowite ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. it

Poprawka 125
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

użytkowania gruntów. Właściwe jest zatem 
zachęcenie przy pomocy dodatkowych 
bodźców do zwiększenia produkcji tych 
zaawansowanych biopaliw, ponieważ nie 
są one obecnie dostępne w handlu w 
dużych ilościach. Stopniowe ustalanie 
bardziej ambitnych celów dotyczących 
zaawansowanych biopaliw będzie 
stanowiło jasny sygnał wspierania ich na 
szczeblu Unii. W związku z tym w ramach 
polityki w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych po 2020 r. wspierać należy 
zaawansowane biopaliwa, których 
szacowane skutki w postaci pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów są 
ograniczone i które zapewniają znaczne 
całkowite ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a także biopaliwa 
wyprodukowane z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych.

Or. es

Poprawka 126
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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. Stopniowe ustalanie 
bardziej ambitnych wiążących celów 
dotyczących zaawansowanych biopaliw 
będzie stanowiło jasny sygnał wspierania 
ich na szczeblu Unii. Należy więc 
zdefiniować wiążące cele dotyczące 
zaawansowanych biopaliw w oparciu o 
kalendarz przewidywalny i stabilny z 
punktu widzenia  inwestorów. 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.

Or. fr

Poprawka 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych. 
Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa 
produkowane z odpadów i alg umożliwiają 
znaczne ograniczenie emisji gazów 

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych. 
Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa 
produkowane z odpadów i alg umożliwiają 
znaczne ograniczenie emisji gazów 
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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.

cieplarnianych przy jednoczesnym braku 
ryzyka pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów i nie konkurują 
bezpośrednio z rynkami żywnościowymi i 
paszowymi o użytki rolne. Po uprzedniej 
naukowej ocenie ich zalet i rzeczywistego 
zrównoważonego charakteru, 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 
charakteru, nie konkurują z sektorem 
żywnościowym o użytki rolne, wodę czy 
inne zasoby, które nie mają szacowanych 
skutków w postaci pośrednich zmian 
sposobu użytkowania gruntów i które 
zapewniają znaczne całkowite ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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, pozostałości 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
do 2020 r. należy ograniczyć do 5 % 
poziom stosowania biopaliw 
wyprodukowanych na bazie rolnych 
produktów spożywczych, możliwych do 
ujęcia w ramach realizacji celu 10 % 
udziału energii wyprodukowanej ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii w sektorze transportu. 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. W tym celu w polityce
europejskiej będą wspierane wszystkie 
innowacyjne sposoby konwersji 
sprzyjające biopaliwom.

Or. fr
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Uzasadnienie

Z myślą o sprecyzowaniu celów, warto zwrócić uwagę na zaproponowany przez Komisję 
Europejską w niniejszym wniosku cel określony na poziomie 5 % oraz umieścić go w 
europejskiej perspektywie politycznej do roku 2020. Należy także podkreślić, że tendencja w 
zakresie innowacji zostanie utrzymana po 2020 r., po to, aby zabezpieczyć perspektywy 
obecnie realizowanych inwestycji.

Poprawka 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
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. Zaawansowane 
biopaliwa muszą podlegać kryteriom 
zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić, 
że nie spowodują utraty różnorodności 
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których szacowane skutki w postaci 
pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów są ograniczone i które 
zapewniają znaczne całkowite 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

biologicznej ani zaniku usług 
ekosystemowych i nie będą konkurować z 
sektorem żywnościowym o użytki rolne, 
wodę, czy inne zasoby. W związku z tym 
do czasu przyjęcia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju na szczeblu 
Unii poszczególnym zaawansowanym 
biopaliwom nie należy nadawać wyższego 
wskaźnika korygującego. 

Or. en

Poprawka 130
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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, które zapewniają 
znaczne całkowite ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych (obliczanej z 
uwzględnieniem całego cyklu życia 
odnośnych biopaliw) i których produkcja 
nie zmieni naturalnej żyzności gleby i nie 
spowoduje problemów z ekosystemem 
gleb.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy rozwiązywać jednego problemu kosztem drugiego.

Poprawka 131
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych. 
Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa 
produkowane z odpadów, bakterii 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 
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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.

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.

Or. fr

Poprawka 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby zagwarantować skuteczność 
środków promocyjnych, szczególnie tych, 
które mają na celu dalsze sprzyjanie 
rozwojowi biopaliw dających dodatkowe 
korzyści, właściwe jest, aby systemy 
wsparcia określone przez państwa 
członkowskie uwzględniały potrzebę 
weryfikacji i kontroli krzyżowej ilości 
biopaliw, co ma na celu uniknięcie 
oszustw związanych z rzeczywistym 
pochodzeniem produktów z biopaliw lub
niegodnymi zaufania powielanymi 
deklaracjami ilości dotyczącymi tych 
samych biopaliw składanymi jednocześnie 
w dwóch lub więcej krajowych systemach 
lub międzynarodowych systemach 
akredytacji. Powinno to dotyczyć 
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zaawansowanych biopaliw i wszystkich 
konwencjonalnych produktów z biopaliw, 
gdyż oszustwa oparte na niegodnych 
zaufania powielanych deklaracjach 
dotyczą nie tylko określonych środków w 
zakresie zaawansowanych biopaliw, ale 
także dobrowolnych i krajowych 
programów zrównoważonego rozwoju 
biopaliw.

Or. en

Poprawka 133
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby zapewnić skuteczność środków 
zachęcających, szczególnie środków
promujących korzystanie z 
zaawansowanych biopaliw, konieczne jest,
aby w działaniach w ramach polityki 
wspierającej państw członkowskich i 
ustanowionych przez nie mechanizmach 
przewidziano identyfikację, 
uwierzytelnianie i kontrolę jakości ilości 
biopaliw, aby zapobiec nieuzasadnionym 
lub wprowadzającym w błąd roszczeniom 
dotyczącym pochodzenia danego produktu 
z biopaliw i powstrzymać składanie 
powielanych deklaracji dotyczących ilości 
biopaliw jednocześnie w dwóch lub więcej 
systemach krajowych lub 
międzynarodowych systemach akredytacji.

Or. en

Poprawka 134
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby zapewnić skuteczność środków 
zachęty na rzecz rozwoju
zaawansowanych biopaliw, systemy 
wsparcia zdefiniowane przez państwa 
członkowskie powinny uwzględniać 
konieczność kontroli i weryfikacji ilości 
biopaliw w celu wyeliminowania oszustw 
w zakresie rzeczywistego pochodzenia 
biopaliw lub wielokrotnych zgłoszeń tych 
samych ilości biopaliw w więcej niż 
jednym systemie krajowym lub 
europejskim.

Or. fr

Poprawka 135
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W celu uniknięcia oszustw i 
zagwarantowania sprawnego działania 
mechanizmów wsparcia, niezbędne jest
uwzględnienie w nich potrzeby weryfikacji 
pochodzenia i identyfikowalności 
wykorzystywanych surowców. Państwa 
członkowskie przyjmą środki zmierzające 
do zwalczania oszustw. 

Or. es

Poprawka 136
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Konwencjonalne i zaawansowane 
biopaliwa dostępne na rynkach wszystkich 
państw członkowskich muszą mieć 
jednakową, wysoką jakość. Aby osiągnąć 
ten cel, Komisja powinna, traktując to 
jako sprawę pilną, udzielić Europejskiemu 
Komitetowi Normalizującemu (CEN) 
wyraźnego mandatu do przygotowania 
technicznych norm emisji dla 
zaawansowanych biopaliw oraz 
końcowych mieszanek paliw i, w 
stosownych przypadkach, do dokonania 
przeglądu norm biopaliw 
konwencjonalnych, aby zapewnić, że 
jakość końcowych produktów paliwowych
nie obniży norm emisji dwutlenku węgla 
ani ogólnej wydajności operacyjnej 
pojazdów.

Or. en

Poprawka 137
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W całej Unii muszą być oferowane na 
sprzedaż ogólne paliwa rynkowe (tzn. w 
tym biopaliwa konwencjonalne i 
zaawansowane) mające jednolitą, wysoką 
jakość, aby zagwarantować harmonizację 
we wszystkich państwach członkowskich. 
Aby osiągnąć ten cel, Komisja powinna 
jak najszybciej udzielić CEN pełnego 
mandatu do przygotowania technicznych 
norm emisji dla zaawansowanych 
biopaliw oraz końcowych mieszanek paliw 
i, w stosownych przypadkach, do 
dokonania przeglądu norm biopaliw 
konwencjonalnych, aby zapewnić, że 
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jakość paliwa końcowego nie zaszkodzi
emisji dwutlenku węgla ani ogólnej 
wydajności operacyjnej pojazdów.

Or. en

Poprawka 138
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Chociaż biopaliwa i biopłyny 
produkowane z odpadów i pozostałości 
wykazują potencjał umożliwiający 
znaczne ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych przy jednoczesnym 
niewielkim negatywnym wpływie na 
środowisko naturalne oraz oddziaływaniu 
ekonomiczno-społecznym, należy 
prowadzić dalsze badania nad ich 
dostępnością oraz powiązanymi
korzyściami i zagrożeniami m.in. na 
potrzeby polityki po 2020 r. Niezbędne jest 
też pozyskanie dalszych informacji na 
temat korzyści w dziedzinie 
bezpieczeństwa energetycznego płynących 
ze stosowania biopaliw konwencjonalnych 
i zaawansowanych, szczególnie w 
kontekście bezpośredniego lub 
pośredniego wykorzystywania w procesie 
ich produkcji paliw kopalnych. Komisja 
powinna otrzymać mandat do 
przedstawienia sprawozdania oraz – w 
odpowiednich przypadkach – przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosków dotyczących tej kwestii. 
Sprawozdanie powinno obejmować 
środowiskowe i społeczno-ekonomiczne 
alternatywne koszty stosowania surowców 
do celów innych niż produkcja biopaliw i 
biopłynów, dzięki czemu w sprawozdaniu 
zawarte zostaną informacje o całości 
pozytywnych i negatywnych aspektów 
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oddziaływania.

Or. en

Poprawka 139
Erik Bánki

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. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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.

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
i wprowadzenia stabilnego otoczenia 
regulacyjnego dla już istniejących i 
nowych inwestycji, zgodnie z 
komunikatem z 2012 r. pt. „Innowacje w 
służbie zrównoważonego wzrostu: 
biogospodarka dla Europy”11 i Planem 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy12 wspierającymi w całej Europie 
zintegrowane i zdywersyfikowane 
biorafinerie, należy zobowiązać się do 
utrzymania poziomu wykorzystania 
biopaliw, wspieranych w dyrektywie 
2009/28/WE, w okresie po roku 2020.

Or. en

Uzasadnienie

Dla osiągnięcia celów polityki klimatycznej UE 2020, a w szczególności celu związanego z 
odnawialnymi źródłami energii, potrzebne są nadal znaczne inwestycje. Warunkiem 
wstępnym jakichkolwiek już rozpoczętych lub nowych inwestycji jest bezpieczne i 
przewidywalne otoczenie regulacyjne. W przypadku każdej nowej inwestycji planowanie, 
uzyskanie zezwoleń, zbudowanie i oddanie do eksploatacji zajmą co najmniej 5 lat, a do 
momentu osiągnięcia zysków z inwestycji minie co najmniej dziesięć kolejnych lat.

Poprawka 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki
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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. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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.

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, wspierającymi 
w całej Europie zintegrowane i 
zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy 
przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy 
ustanowić większe zachęty, które 
prowadziłyby do preferowania stosowania 
biopaliw drugiej generacji i biopaliw 
zaawansowanych.

Or. en

Poprawka 141
Pilar Ayuso

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. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, wspierającymi 
w całej Europie zintegrowane i 
zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy 
przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy 
ustanowić większe zachęty, które 

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, wspierającymi 
w całej Europie zintegrowane i 
zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy 
przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy 
ustanowić większe zachęty, które 
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prowadziłyby do preferowania stosowania 
surowców z biomasy, które nie mają 
wysokiej wartości gospodarczej w 
przypadku innych zastosowań niż 
biopaliwa.

prowadziłyby do preferowania stosowania 
surowców z biomasy, które nie mają 
wysokiej wartości gospodarczej w 
przypadku innych zastosowań niż 
biopaliwa. Jednocześnie zasadnicze 
znaczenie ma zagwarantowanie 
przestrzegania przepisów UE w kwestii 
odpadów, zwłaszcza hierarchii ustalonej w 
art. 4 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie 
odpadów. W odniesieniu do surowców 
wymienionych w art. 11 ust. 2 dyrektywy 
2008/98/WE, ponowne wykorzystanie i 
recykling mają pierwszeństwo przed 
wykorzystaniem ich jako surowców do 
produkcji biopaliw.

Or. es

Poprawka 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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.

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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 
wartości przemysłowej lub gospodarczej w 
przypadku innych zastosowań niż 
biopaliwa, które prowadziłyby do 
wykorzystywania odpadów do produkcji 
energii jedynie zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami oraz nie 
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konkurowałyby o wykorzystanie gruntu i 
wody, a więc chroniły prawo do ziemi i 
pożywienia.

Or. en

Poprawka 143
Vladko Todorov Panayotov

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. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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.

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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. Należy też podkreślić, że 
przestrzega się hierarchii postępowania z 
odpadami określonej w art. 4 dyrektywy 
2008/98/WE i że się ją stosuje.

Or. en

Uzasadnienie

Polityka UE powinna być spójna.

Poprawka 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto
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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. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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.

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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. Pozostałości lignocelulozowe 
są jedną z nielicznych biomas, której 
zasoby w Europie są znaczne. Wdrożenie 
nowego podcelu dotyczącego 
zastosowania biopaliw lignocelulozowych 
zapewni inwestorom widoczność 
niezbędną do wykorzystania potencjału
tych biopaliw.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby sprostać podwójnemu wyzwaniu polegającemu na poprawie bezpieczeństwa 
energetycznego państw członkowskich poprzez ograniczenie importu oleju napędowego i 
produkcję zaawansowanych paliw typu biodiesel oraz na wspieraniu inwestycji w 
wykorzystanie jednej z rzadkich biomas, której znaczne zasoby znajdują się w Europie, należy 
wdrożyć podcel dotyczący zastosowania biopaliw lignocelulozowych.

Poprawka 145
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wykorzystanie zasobów biomasy 
wiąże się z istotnymi kosztami 
alternatywnymi związanymi z 
uszczupleniem lub utratą usług 
ekosystemowych. Państwa członkowskie 
powinny wstrzymać się od subsydiowania 
lub nakazywania stosowania energii z 
surowców, w przypadku których odejście 
od dotychczasowego stosowania miałoby 
negatywny wpływ na różnorodność 
biologiczną, glebę lub całkowity bilans 
dwutlenku węgla. Strategie polityczne 
powinny również zapewniać kaskadowe 
wykorzystywanie biomasy z 
zabezpieczeniami służącymi temu, by 
zasoby te nadal wykorzystywano w 
zastosowaniach o wysokiej społecznej 
wartości dodanej, a nie w niskiej wartości 
zastosowaniach w przemyśle 
energetycznym.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele obecnych zastosowań prowadzi do tego, że drewno pozostaje nadal ważnym elementem 
środowiska naturalnego, np. płyta pilśniowa, a odejście od tego typu zastosowań na rzecz 
zastosowań w przemyśle energetycznym będzie stwarzało ryzyko negatywnego całkowitego 
bilansu dwutlenku węgla. Wszelkiemu promowaniu zastosowania materiału 
lignocelulozowego musi towarzyszyć ochrona służąca temu, aby branża związana z miazgą 
drzewną nie została pozbawiona surowca, co skutkowałoby zapotrzebowaniem na drewno 
wyższej jakości, a w konsekwencji powodowałoby przekierowanie surowca z innych gałęzi 
przemysłu lub naciski na zwiększenie wycinek.

Poprawka 146
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Aby wykorzystać synergię i zwiększyć 
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pewność prawa, należy poprawić spójność 
dyrektyw 98/70/W i 2009/28/WE z 
przepisami w innych obszarach polityki 
Unii. Na potrzeby dyrektywy 98/70/WE i 
dyrektywy 2009/28/WE należy 
zharmonizować definicje odpadów i 
pozostałości z definicjami ustanowionymi 
dyrektywą 2008/98/WE. Strumienie 
odpadów i pozostałości wymienione w 
dyrektywie 98/70/WE i dyrektywie 
2009/28/WE powinny być lepiej 
identyfikowane przy pomocy kodów 
odpadów z Europejskiego katalogu 
odpadów ustanowionego decyzją Komisji 
2000/532/WE w celu ułatwienia 
stosowania tych dyrektyw przez właściwe 
władze w państwach członkowskich. 
Działania promocyjne w zakresie biopaliw 
i biopłynów zgodne z dyrektywą 98/70/WE 
i dyrektywą 2009/28/WE powinny być 
spójne w celami zawartymi w dyrektywie 
2008/98/WE. Aby osiągnąć unijny cel 
przejścia na społeczeństwo recyklingu,
należy w pełni wdrożyć hierarchię 
postępowania z odpadami określoną w art. 
4 dyrektywy 2008/98/WE. Aby to ułatwić,
wykorzystanie odpadów i pozostałości do 
produkcji biopaliw i biopłynów powinno 
być częścią planów gospodarowania 
odpadami i programów zapobiegania 
powstawaniu odpadów ustanowionych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
rozdziałem V dyrektywy 2008/98/WE. 
Pełne wdrożenie dyrektywy 2008/98/WE 
nie powinno być zagrożone przez 
zastosowanie dyrektywy 98/70/WE i 
dyrektywy 2009/28/WE.

Or. en

Poprawka 147
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Odpady i produkty uboczne zostały 
zdefiniowane w dyrektywie 2008/98/WE w 
sprawie odpadów z dnia 19 listopada 2008 
r. Z tego powodu te same definicje 
powinny mieć zastosowanie do obecnej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ponieważ odpady i produkty uboczne 
zostały zdefiniowane w dyrektywie 
2008/98/WE w sprawie odpadów z dnia 19 
listopada 2008 r., te same definicje 
powinny mieć zastosowanie do niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować spójność różnorodnych aktów prawnych i polityki UE. Z tego powodu nie 
należy opracowywać żadnych nowych definicji, które potencjalnie mogą być sprzeczne z już 
istniejącymi lub mogą je zmieniać.

Poprawka 149
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia (8) Minimalny próg ograniczenia emisji 
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1 lipca 2014 r. minimalny próg 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
produkowanych w nowych instalacjach w 
celu poprawy ich całkowitego bilansu 
gazów cieplarnianych, jak również w celu 
zniechęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o słabych parametrach 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Zwiększenie tego progu 
zapewnia ochronę inwestycji w zdolności 
produkcyjne w zakresie produkcji 
biopaliw i biopłynów, zgodnie z art. 19 ust. 
6 akapit drugi.

gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
biopaliw i biopłynów powinien zostać 
utrzymany na poziomie przewidzianym w 
dyrektywie 2009/28/WE, ponieważ obecne 
przepisy zapewniają poprawę całkowitego 
bilansu gazów cieplarnianych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji spowodowałby przyspieszenie o rok wprowadzania wymogu 50 % do 2017 
r., przez co ograniczenie emisji gazów cieplarnianych byłoby mniejsze, a w konsekwencji 
uniemożliwiłoby to osiagnięcie celów unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu 
wyznaczonych na rok 2020. Taki przepis podważyłby również poczucie pewności otoczenia 
regulacyjnego.

Poprawka 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2014 r. minimalny próg 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
produkowanych w nowych instalacjach w 
celu poprawy ich całkowitego bilansu 
gazów cieplarnianych, jak również w celu 
zniechęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o słabych parametrach
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Zwiększenie tego progu zapewnia ochronę 
inwestycji w zdolności produkcyjne w 
zakresie produkcji biopaliw i biopłynów, 

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2014 r. minimalny próg 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
produkowanych w nowych instalacjach w 
celu poprawy ich całkowitego bilansu 
gazów cieplarnianych, jak również w celu 
zachęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o wyższych parametrach
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Minimalny próg ustanowiony na poziomie 
50 % zapewnia ochronę inwestycji w 
zdolności produkcyjne w zakresie 
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zgodnie z art. 19 ust. 6 akapit drugi. produkcji biopaliw i biopłynów, zgodnie z 
art. 19 ust. 6 akapit drugi.

Or. fr

Uzasadnienie

Ustanowienie minimalnego progu na poziomie 50 % powinno wesprzeć badania i inwestycje 
w innowacyjne ścieżki produkcji zaawansowanych biopaliw oraz wzmocnić potencjał 
uprzemysłowienia. Próg 50 %, odpowiadający najwyższemu osiągalnemu poziomowi 
instalacji działających przed dniem 1 lipca 2014 r. zapewni równe szanse, a przez to może 
zachęcić do podejmowania ryzyka inwestycji w nowe instalacje produkujące zaawansowane 
biopaliwa.

Poprawka 151
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2014 r. minimalny próg 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
produkowanych w nowych instalacjach w 
celu poprawy ich całkowitego bilansu 
gazów cieplarnianych, jak również w celu 
zniechęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o słabych parametrach 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Zwiększenie tego progu zapewnia ochronę 
inwestycji w zdolności produkcyjne w 
zakresie produkcji biopaliw i biopłynów, 
zgodnie z art. 19 ust. 6 akapit drugi.

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2014 r. minimalny próg 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
produkowanych we wszystkich 
działających instalacjach w celu poprawy 
ich całkowitego bilansu gazów 
cieplarnianych, jak również w celu 
zniechęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o słabych parametrach 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Zwiększenie tego progu zapewnia ochronę 
inwestycji w zdolności produkcyjne w 
zakresie produkcji biopaliw i biopłynów, 
zgodnie z art. 19 ust. 6 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 152
Christa Klaß
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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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Nie da się przestawić gospodarki na biopaliwa zaawansowane poprzez ograniczenie 
stosowania biopaliw konwencjonalnych. W tym celu konieczne jest położenie odpowiedniego 
nacisku na badania i rozwój. Dopóki nie pojawią się jednoznaczne dane naukowe dotyczące 
rozmiarów ILUC, ograniczanie zużycia biopaliw konwencjonalnych do wielkości z roku 2011 
jest nieuzasadnione.

Poprawka 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby przygotować proces przestawienia skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 154
Horst Schnellhardt

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, 

skreślony
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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.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany obowiązujących aktów prawnych nie powinny prowadzić do dyskryminacji 
określonych biopaliw. Pierwotny cel, jakim było uzyskanie 10 % udziału biopaliw do roku 
2020, powinien móc być osiągnięty bez ograniczeń, przy użyciu każdego rodzaju biopaliw.
Ograniczenia narzucone na biopaliwa pierwszej generacji stawiałoby pod znakiem zapytania 
zrealizowane już inwestycje i ograniczałoby innowacyjność przedsiębiorstw.

Poprawka 155
Anja Weisgerber

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 

skreślony
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dyrektywy 2009/28/WE, należy ograniczyć 
do wysokości udziału tych biopaliw i 
biopłynów, które zostały zużyte w 2011 r.

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczanie zużycia konwencjonalnych biopaliw nie spowoduje przejścia do użytkowania 
zaawansowanych biopaliw. Istotniejsze są odpowiednie badania i rozwój mające na celu 
efektywne i rentowne wsparcie zaawansowanych biopaliw. Decydujące znaczenie dla 
przejścia do użytkowania zaawansowanych biopaliw ma stworzenie zachęt do przekształcania 
istniejących instalacji produkcji biopaliw, a nie do ich zamykania.

Poprawka 156
Erik Bánki

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.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Założenie Komisji, że między biopaliwami konwencjonalnymi a zaawansowanymi istnieje 
pełna niezależność, nie odpowiada stanowi faktycznemu, zgodnie z którym synergia pomiędzy 
tymi dwoma rodzajami paliw jest na tyle duża, że zarówno w Europie, jak i w Stanach 
Zjednoczonych firmy produkujące biopaliwa konwencjonalne stają się liderami w budowie 
fabryk zaawansowanych biopaliw z wykorzystaniem kapitału i aktywów pożyczonych od firm 
pierwszej generacji. W związku z tym, próby ograniczania konwencjonalnych biopaliw 
powodowane chęcią wspierania zaawansowanych biopaliw przynoszą efekt w pełni przeciwny 
do zamierzonego.

Poprawka 157
Britta Reimers

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.

skreślony

Or. en
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Poprawka 158
Julie Girling

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 przygotować proces przestawienia 
się na zaawansowane biopaliwa i 
zminimalizować całkowite skutki 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w latach do 2020 r., właściwe jest 
ustanowienie dla państw członkowskich
realistycznego harmonogramu na 
wykonanie tego z uwzględnieniem 
składania sprawozdań dotyczących 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

W osiąganiu celów określonych w tej dyrektywie wielokrotne naliczanie nie jest narzędziem 
efektywnym i dlatego też powinno być z niej usunięte.

Poprawka 159
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
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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 przygotować proces przestawienia 
się na zaawansowane biopaliwa i 
zminimalizować całkowite skutki 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w latach do 2020 r., właściwe jest 
ustanowienie obowiązkowych celów dla 
zaawansowanych biopaliw zgodnie z 
kalendarzem zapewniającym inwestorom 
przewidywalność i stabilność przy
jednoczesnej ochronie obecnych zdolności 
produkcyjnych i przewidzianych 
inwestycji.

Or. es

Poprawka 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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, 

(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 
lub roślin energetycznych określonych w 
części A załącznika VIII do dyrektywy 
2009/28/WE i części A załącznika V do 
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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.

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, upraw roślin 
oleistych i roślin energetycznych, który 
może być zaliczony na poczet realizacji 
celów dyrektywy 2009/28/WE, należy 
ograniczyć do 3 % końcowego zużycia 
energii w sektorze transportu w roku 
2020.

Or. en

Poprawka 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 

(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 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. 
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biopłynów, które zostały zużyte w 2011 r. W celu promowania korzystania z 
zaawansowanych biopaliw należy 
wprowadzać dalsze zachęty rynkowe 
dotyczące zaawansowanych biopaliw.

Or. sv

Poprawka 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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 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 i dyrektywie 98/70/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 i dyrektywy 98/70/WE, należy 
ograniczyć do wysokości udziału tych 
biopaliw i biopłynów, które zostały zużyte 
w 2011 r.

Or. en

Poprawka 163
Vladko Todorov Panayotov
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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 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 
(zmienionej niniejszą dyrektywą), 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 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenia górnego limitu produkcji biopaliw pierwszej generacji nie można dokonać w 
sposób nieprzemyślany. Ze względu na to, że niniejsza dyrektywa wejdzie w życie 
najwcześniej pod koniec 2013 r. większość producentów będzie świadoma stawianych przez 
nią wymogów w najlepszym wypadku pod koniec tego roku.

Poprawka 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

skreślony

Or. en

Poprawka 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

skreślony

Or. es
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Poprawka 166
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie ograniczenia w wysokości 5 % na biopaliwa pierwszej generacji byłoby 
zagrożeniem dla celu określonego w dyrektywie 2009/28/WE, w ramach którego państwa 
członkowskie mają zapewnić udział energii z odnawialnych źródeł we wszystkich formach 
transportu do 2020 r. w wysokości co najmniej 10 % ich całkowitego zużycia energii.

Poprawka 167
Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 

skreślony
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przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

Or. en

Poprawka 168
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %.
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

(10) Biopaliwa konwencjonalne mają 
nadal decydujące znaczenie dla 
możliwości osiągnięcia całkowitego celu 
10 % udziałów. Ze względu na 
zdecydowanie lepszą dostępność tych 
biopaliw w stosunku do biopaliw 
zaawansowanych, w roku 2020 powinny 
one obejmować co najmniej 8 % 
końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu. Niniejsza dyrektywa 
zmieniająca nie wpływa zatem negatywnie 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących instalacje służące 
pozyskiwaniu biopaliw 
konwencjonalnych. Biopaliwa 
zaawansowane powinny do roku 2020 
uzyskać co najmniej 2 % udział w 
końcowym zużyciu energii.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ skreśleniu ma ulec także limit 5 % w art. 3 ust. 4, uzasadnienie trzeba odpowiednio 
dostosować. Ustalenie limitu 5 % dla pierwszej generacji biopaliw nie utrudnia importu z 
państw trzecich, w których przekształceniu ulegają lasy i tereny podmokłe. Jednocześnie takie 
podejście szkodzi rolnictwu europejskiemu. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że nie uda się 
osiągnąć celu, jakim jest 10 % udział energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu
do roku 2020.
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Poprawka 169
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %.
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

(10) Biopaliwa wyprodukowane przez 
instalacje, które działały przed końcem 
2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

Or. de

Uzasadnienie

Obcięcie udziału biopaliw pierwszej generacji do 5 % nie spowoduje ograniczenia importu z 
państw trzecich, w których przekształceniu ulegają lasy i tereny podmokłe. Ponadto takie 
obcięcie takie mogłoby doprowadzić do zmniejszenia powierzchni upraw rzepaku w Unii 
Europejskiej nawet o jedną trzecią oraz uniemożliwić proces dywersyfikacji upraw w oparciu 
o system rotacyjny. W ostatecznym rozrachunku obcięcie takie doprowadziłoby do 
niepodejmowania inwestycji na rzecz produkcji biopaliw drugiej generacji opartych na 
biopaliwach pierwszej generacji i biogospodarce w ogóle.

Poprawka 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
3 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
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państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia łącznego celu 
dotyczącego energii odnawialnej.
Biopaliwa wyprodukowane przez 
instalacje, które działały przed końcem 
2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

Or. en

Poprawka 171
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
8 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozważy wspólny cel dla biopaliw konwencjonalnych i zaawansowanych.

Poprawka 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
4 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

Or. sv

Poprawka 173
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
4 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

Or. en
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Poprawka 174
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach ogólnego celu stosowania energii 
wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

Or. fr

Poprawka 175
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
7 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2014 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
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na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

Or. en

Uzasadnienie

1. Poprawka zapewniająca zgodność z poprawką 1. 2. Ustalenia górnego limitu produkcji 
biopaliw pierwszej generacji nie można dokonać w sposób nieprzemyślany. Ze względu na to, 
że niniejsza dyrektywa wejdzie w życie najwcześniej pod koniec 2013 r. większość 
producentów będzie świadoma stawianych przez nią wymogów w najlepszym wypadku pod 
koniec tego roku. W tym czasie będą już mieli poczynione przygotowania do eksploatacji 
instalacji w 2014 r.

Poprawka 176
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem 
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
5 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 
W ten sposób biopaliwa wyprodukowane 
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r., mają w dalszym ciągu 
nieograniczony dostęp do rynku. Niniejsza 
dyrektywa zmieniająca nie wpływa zatem
na uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje. Udział 
biopaliw drugiej generacji powinien 
jednak wynosić więcej niż 5 %.

Or. en

Poprawka 177
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Należy zapewnić zachęty na rzecz
wykorzystania w sektorze transportu 
energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych. Ponadto należy 
propagować efektywność energetyczną i 
środki służące oszczędności energii.

Or. en

Poprawka 178
Horst Schnellhardt

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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zasadnicze wątpliwości co do metody obliczania współczynników ILUC 
Komisja sama podjęła decyzję o niestosowaniu tych współczynników do rozliczeń. Stosowanie 
takich danych do celów sprawozdawczości wydaje się w tej sytuacji nielogiczne. Modele 
stosowane tylko przez Międzynarodowy Instytut Badawczy Polityki Żywnościowej (IFPRI)
wykazują duże różnice w wartościach ILUC między bioetanolem a biodieslem. Natomiast 
modele wykorzystywane przez CARB w USA przeciwnie, wykazują podobne wartości dla 
etanolu kukurydzianego i diesla rzepakowego produkowanych na Środkowym Zachodzie.
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Poprawka 179
Britta Reimers

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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) Przeprowadzona przez Komisję ocena 
skutków wykazała, że szacowane emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, mimo lepszego 
zrozumienia i ostatnich postępów 
naukowych, są wrażliwe na braki i 
ograniczenia modeli używanych do 
przypisania poszczególnym rodzajom 
upraw konkretnej wartości emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. W związku 
z tym liczby te nie są wystarczająco 
dokładne, by można je było wprowadzić do 
aktu prawnego.
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Or. es

Poprawka 181
Erik Bánki

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) Biopaliwom wytwarzanym z 
surowców, które nie powodują 
dodatkowego zapotrzebowania na grunty, 
takim jak biopaliwa produkowane z 
biomasy uzyskanej z wyższych plonów 
roślin uprawnych lub z odpadów, należy 
przypisać zerowy wskaźnik emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją poważne wątpliwości dotyczące podstaw naukowych, a także metodyki i danych 
używanych do oszacowania pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Uwzględnienie 
tych szacunków w sprawozdaniu państw członkowskich nie jest zatem wskazane.

Poprawka 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski,
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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.

(11) Biopaliwom wytwarzanym z 
surowców, które nie powodują 
dodatkowego zapotrzebowania na grunty, 
takim jak biopaliwa produkowane z 
odpadów lub w wyniku zwiększenia 
plonów, należy przypisać zerowy wskaźnik 
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Biopaliwom wytwarzanym z surowców, 
które nie powodują dodatkowego 
zapotrzebowania na grunty, takim jak 
biopaliwa produkowane z odpadów, należy 
przypisać zerowy wskaźnik emisji.

emisji.

Or. en

Poprawka 183
Bas Eickhout

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 zapewnić skuteczną realizację 
celów Unii w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz w zakresie 
energii odnawialnej, 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 związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów powinny być także zaliczane do
celu w art. 7a ust. 2 celem 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, należy przypisać zerowy 
wskaźnik emisji.

Or. en

Poprawka 184
Julie Girling
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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) 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,
rozpoczynając od roku 2015. Biopaliwom 
wytwarzanym z surowców, które nie 
powodują dodatkowego zapotrzebowania 
na grunty, takim jak biopaliwa 
produkowane z odpadów, należy przypisać 
zerowy wskaźnik emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdania dotyczące pośredniej zmiany użytkowania gruntów powinny być wymagane od 
2015 r.

Poprawka 185
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Przy dokonywaniu przeglądu i 
przyjmowaniu tej metodyki należy wziąć 
pod uwagę to, że przedsiębiorstwa 
zrealizowały już ogromne inwestycje 
oparte na obecnie obowiązujących 
przepisach. 

Or. fr
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Poprawka 186
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Dobrowolne systemy uznane przez 
Komisję Europejską są głównymi 
instrumentami wykorzystywanymi przez 
podmioty gospodarcze w celu wykazania 
zgodności z kryteriami zrównoważonego 
rozwoju określonymi w art. 7b dyrektywy 
98/70/WE i w art. 17 dyrektywy 
2009/28/WE. Jednak brak jest kryteriów, 
które musiałyby spełniać te systemy, aby 
mogły zostać uznane. Należy zatem 
ustanowić jaśniejsze zasady. Tylko 
systemy, które dysponują skutecznymi 
mechanizmami gwarantującymi 
niezależność i wiarygodność audytów oraz 
zaangażowanie społeczności lokalnych i 
tubylczych, powinny zostać uznane za 
zgodne z tą dyrektywą. Ponadto systemy te 
powinny zawierać jasne i surowe zasady 
dotyczące wyłączenia z systemu dostaw 
biopaliw i biopłynów w przypadku 
niezgodności z przepisami. W celu 
monitorowania i egzekwowania 
skutecznego funkcjonowania systemów 
Komisja powinna mieć możliwość dostępu 
do wszystkich odnośnych dokumentów, 
które dają powody do obaw co do 
nadużyć, i ich ujawnienia.

Or. en

Poprawka 187
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Dyrektywa 98/70/WE i dyrektywa 
2009/28/WE nie zawierają żadnych 
przepisów dotyczących procedury 
uznawania tych dobrowolnych systemów, 
w związku z czym nie gwarantują ich 
skuteczności w zapewnianiu zgodności z 
kryteriami zrównoważonego rozwoju i 
przejrzystości. Dlatego też wskazane jest, 
by Komisja określiła dla tych systemów 
obowiązkowe minimalne wymogi, których 
spełnienie będzie podstawą uznania 
zgodności systemów z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Przeznaczenie gruntów pod uprawy 
biopaliw nie powinno prowadzić do 
przemieszczania społeczności lokalnych i 
tubylczych. W tym celu za zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju powinno się 
uznawać tylko biopaliwa i biopłyny, 
których produkowanie nie narusza praw 
społeczności lokalnych i tubylczych.

Or. sv

Poprawka 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Przeznaczenie gruntów pod uprawy 
biopaliw nie powinno prowadzić do 
przemieszczania społeczności lokalnych i 
tubylczych. W tym celu za zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju powinno się 
uznawać tylko biopaliwa i biopłyny, 
których produkowanie nie narusza praw 
społeczności lokalnych i tubylczych.

Or. en

Poprawka 190
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Przeznaczenie gruntów pod uprawy 
biopaliw nie powinno prowadzić do 
przemieszczania społeczności lokalnych i 
tubylczych. Grunty społeczności 
tubylczych powinny zatem podlegać 
szczególnej ochronie.

Or. fr

Poprawka 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Produkcja biopaliw nie powinna 
prowadzić do naruszenia praw 
społeczności lokalnych i tubylczych do 
korzystania z gruntów. W tym celu 
powinno się wprowadzić w Unii specjalne 
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środki w ramach kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, aby chronić 
prawo tych społeczności do gruntów.

Or. en

Poprawka 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Lasy przynoszą różnorodne korzyści 
środowisku, gospodarce i społeczeństwu 
oraz pełnią funkcje niezbędne dla 
ludzkości, takie jak utrzymywanie 
różnorodności biologicznej, dostarczanie 
surowców niskoemisyjnych i funkcji 
ekosystemowych, a także ochrona systemu 
klimatycznego. Kryteria zrównoważonego 
rozwoju dla biomasy leśnej są już 
sformułowane w dyrektywie dotyczącej 
odnawialnych źródeł energii, a Komisja 
Europejska przedstawi także dalsze 
zalecenia dotyczące kryteriów 
zrównoważonego rozwoju dla biomasy 
stałej, aby odnieść się do problemu 
zwiększającego się zapotrzebowania na 
importowaną biomasę drzewną. Państwa 
członkowskie UE posiadają odpowiednie 
instrumenty i mechanizmy regulacyjne 
zabezpieczające zrównoważony rozwój 
biomasy leśnej. Aby uniknąć podwójnej 
regulacji i biurokratycznego obciążenia,
nie jest konieczne określenie w niniejszej 
dyrektywie nowych kryteriów 
zrównoważonego rozwoju dla biomasy 
leśnej.

Or. en
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Poprawka 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna dokonywać 
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 
dyrektywy 98/70/WE w świetle dostosowań 
do postępu naukowo-technicznego. W tym 
celu, jeżeli będzie to uzasadnione na 
podstawie najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, Komisja powinna 
rozważyć możliwość zmiany 
proponowanych wskaźników odnoszących 
się do pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów w przypadku danej 
grupy upraw oraz wprowadzenie 
wskaźników takich jak wyższe poziomy 
dezagregacji i włączenie dodatkowych 
wartości w przypadku wejścia na rynek 
nowych surowców do produkcji biopaliw.

skreślony

Or. en

Poprawka 194
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna dokonywać 
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 

skreślony
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dyrektywy 98/70/WE w świetle dostosowań 
do postępu naukowo-technicznego. W tym 
celu, jeżeli będzie to uzasadnione na 
podstawie najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, Komisja powinna 
rozważyć możliwość zmiany 
proponowanych wskaźników odnoszących 
się do pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów w przypadku danej 
grupy upraw oraz wprowadzenie 
wskaźników takich jak wyższe poziomy 
dezagregacji i włączenie dodatkowych 
wartości w przypadku wejścia na rynek 
nowych surowców do produkcji biopaliw.

Or. de

Uzasadnienie

Uzasadnienie dla stosowania tej metody nie powinno opierać się po prostu na najnowszych 
odkryciach naukowych, lecz na tym, czy metoda ta może zostać rzeczywiście i bez wątpliwości 
uznana za naukową.

Poprawka 195
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna dokonywać 
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 
dyrektywy 98/70/WE w świetle dostosowań 
do postępu naukowo-technicznego. W tym 
celu, jeżeli będzie to uzasadnione na 
podstawie najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, Komisja powinna 
rozważyć możliwość zmiany 
proponowanych wskaźników odnoszących 
się do pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów w przypadku danej 

skreślony
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grupy upraw oraz wprowadzenie 
wskaźników takich jak wyższe poziomy 
dezagregacji i włączenie dodatkowych 
wartości w przypadku wejścia na rynek 
nowych surowców do produkcji biopaliw.

Or. de

Uzasadnienie

Nie istnieją obecnie jeszcze odpowiednie solidne podstawy naukowe do uzasadnienia i 
wykorzystania takiej metodyki, a podejście to podważa również potrzebę pewności otoczenia 
regulacyjnego.

Poprawka 196
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna dokonywać
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 
dyrektywy 98/70/WE w świetle dostosowań 
do postępu naukowo-technicznego. W tym 
celu, jeżeli będzie to uzasadnione na 
podstawie najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, Komisja powinna 
rozważyć możliwość zmiany 
proponowanych wskaźników odnoszących 
się do pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów w przypadku danej 
grupy upraw oraz wprowadzenie 
wskaźników takich jak wyższe poziomy 
dezagregacji i włączenie dodatkowych 
wartości w przypadku wejścia na rynek 
nowych surowców do produkcji biopaliw.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Nie istnieją odpowiednie solidne podstawy naukowe do uzasadnienia i wykorzystania takiej 
metodyki, a podejście to podważa również potrzebę pewności otoczenia regulacyjnego.

Poprawka 197
Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna dokonywać 
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 
dyrektywy 98/70/WE w świetle dostosowań 
do postępu naukowo-technicznego. W tym 
celu, jeżeli będzie to uzasadnione na 
podstawie najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, Komisja powinna 
rozważyć możliwość zmiany 
proponowanych wskaźników odnoszących 
się do pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów w przypadku danej 
grupy upraw oraz wprowadzenie 
wskaźników takich jak wyższe poziomy 
dezagregacji i włączenie dodatkowych 
wartości w przypadku wejścia na rynek 
nowych surowców do produkcji biopaliw.

skreślony

Or. en

Poprawka 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna dokonywać 
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 
dyrektywy 98/70/WE w świetle dostosowań 
do postępu naukowo-technicznego. W tym 
celu, jeżeli będzie to uzasadnione na 
podstawie najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, Komisja powinna 
rozważyć możliwość zmiany 
proponowanych wskaźników odnoszących 
się do pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów w przypadku danej 
grupy upraw oraz wprowadzenie 
wskaźników takich jak wyższe poziomy 
dezagregacji i włączenie dodatkowych 
wartości w przypadku wejścia na rynek 
nowych surowców do produkcji biopaliw.

(12) Komisja powinna okresowo
dokonywać przeglądu wykazu dostępnych 
zaawansowanych biopaliw, 
przedstawionego w załączniku IX, w celu 
uwzględnienia postępu naukowo-
technicznego.

Or. es

Poprawka 199
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna dokonywać 
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 
dyrektywy 98/70/WE w świetle 
dostosowań do postępu naukowo-
technicznego. W tym celu, jeżeli będzie to 
uzasadnione na podstawie najnowszych 
dostępnych dowodów naukowych, 
Komisja powinna rozważyć możliwość 

(12) Komisja powinna dokonywać 
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 
dyrektywy 98/70/WE w świetle 
dostosowań do postępu naukowo-
technicznego do 2018 r. W tym celu, jeżeli 
będzie to uzasadnione na podstawie 
najnowszych dostępnych dowodów 
naukowych, Komisja powinna poprawić 
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zmiany proponowanych wskaźników 
odnoszących się do pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów w 
przypadku danej grupy upraw oraz 
wprowadzenie wskaźników takich jak 
wyższe poziomy dezagregacji i włączenie 
dodatkowych wartości w przypadku 
wejścia na rynek nowych surowców do 
produkcji biopaliw.

proponowane wskaźniki odnoszące się do 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w przypadku danej grupy upraw 
oraz wprowadzenie wskaźników takich jak 
wyższe poziomy dezagregacji i włączenie 
dodatkowych wartości w przypadku 
wejścia na rynek nowych surowców do 
produkcji biopaliw. Rezultaty powinny 
zostać przedstawione w formie wniosku 
zmieniającego niniejszą dyrektywę, który 
byłby przyjęty w drodze zwykłej procedury
ustawodawczej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozważyć zmiany niniejszej dyrektywy, w tym możliwość wprowadzenia wskaźników 
pośredniej zmiany użytkowania gruntu, Komisja powinna dokonać przeglądu sprawozdań 
dotyczących pośredniej zmiany użytkowania gruntów do 2018 r.

Poprawka 200
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna dokonywać 
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 
dyrektywy 98/70/WE w świetle 
dostosowań do postępu naukowo-
technicznego. W tym celu, jeżeli będzie to 
uzasadnione na podstawie najnowszych 
dostępnych dowodów naukowych, 
Komisja powinna rozważyć możliwość 
zmiany proponowanych wskaźników 
odnoszących się do pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów w 
przypadku danej grupy upraw oraz 
wprowadzenie wskaźników takich jak 

(12) Komisja powinna dokonywać 
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 
dyrektywy 98/70/WE (zmienionej 
niniejszą dyrektywą) w świetle dostosowań 
do postępu naukowo-technicznego. W tym 
celu, jeżeli będzie to uzasadnione na 
podstawie najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, Komisja powinna 
rozważyć możliwość zmiany 
proponowanych wskaźników odnoszących 
się do pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów w przypadku danej 
grupy upraw oraz wprowadzenie 
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wyższe poziomy dezagregacji i włączenie 
dodatkowych wartości w przypadku 
wejścia na rynek nowych surowców do 
produkcji biopaliw.

wskaźników takich jak wyższe poziomy 
dezagregacji i włączenie dodatkowych 
wartości w przypadku wejścia na rynek 
nowych surowców do produkcji biopaliw. 
Należy skonsultować poprawiony wniosek 
z czołowymi naukowcami z wszystkich 
odpowiednich branż oraz ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje z czołowymi naukowcami z odpowiednich branż są potrzebne, ponieważ decyzje 
w praktyce będą miały wpływ na środki utrzymania ludzi.

Poprawka 201
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przepisy art. 19 ust. 8 dyrektywy 
2009/28/WE i art. 7d ust. 8 dyrektywy 
98/70/WE zachęcają do uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
na terenach poważnie zdegradowanych i 
silnie zanieczyszczonych, co stanowiło 
tymczasowy środek zapobiegający 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów. W swojej obecnej formie 
przepisy te nie są już wystarczające i 
muszą zostać włączone w podejście 
przyjęte w niniejszej dyrektywie, aby 
zapewnić utrzymanie spójności wszystkich 
działań mających na celu ograniczenie do 
minimum emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów.

(13) Przepisy art. 19 ust. 8 dyrektywy 
2009/28/WE i art. 7d ust. 8 dyrektywy 
98/70/WE zachęcają do uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
na terenach poważnie zdegradowanych i 
silnie zanieczyszczonych, co stanowiło 
środek zapobiegający pośredniej zmianie 
sposobu użytkowania gruntów. Inne środki 
łagodzące pośrednie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, takie jak 
wykorzystanie produktów ubocznych, 
wzrost plonów, wydajność produkcyjna 
oraz uprawy na gruntach opuszczonych
lub niewykorzystywanych powinny zostać 
ocenione przez Komisję w celu włączenia 
ich do dyrektyw na zasadzie premii, takiej 
jak premia już przewidziana w załączniku 
IV część C pkt 7 do dyrektywy 90/70/WE
oraz w załączniku V część C pkt 7 do 
dyrektywy 2009/28/WE i przyznawana za 
biomasę uzyskiwaną z rekultywowanych 
terenów zdegradowanych.
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Or. es

Poprawka 202
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przepisy art. 19 ust. 8 dyrektywy 
2009/28/WE i art. 7d ust. 8 dyrektywy 
98/70/WE zachęcają do uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
na terenach poważnie zdegradowanych i 
silnie zanieczyszczonych, co stanowiło 
tymczasowy środek zapobiegający 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów. W swojej obecnej formie 
przepisy te nie są już wystarczające i 
muszą zostać włączone w podejście 
przyjęte w niniejszej dyrektywie, aby 
zapewnić utrzymanie spójności wszystkich 
działań mających na celu ograniczenie do 
minimum emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów.

(13) Przepisy art. 19 ust. 8 dyrektywy 
2009/28/WE i art. 7d ust. 8 dyrektywy 
98/70/WE zachęcają do uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
na terenach poważnie zdegradowanych i 
silnie zanieczyszczonych, co stanowiło 
tymczasowy środek zapobiegający 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów. W swojej obecnej formie 
przepisy te nie są już wystarczające i 
muszą zostać włączone w podejście 
przyjęte w niniejszej dyrektywie, aby 
zapewnić utrzymanie spójności wszystkich 
działań mających na celu ograniczenie do 
minimum emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów. Jednak wykorzystywanie tych 
zdegradowanych gruntów do uprawy 
roślin stosowanych do produkcji biopaliw 
powinno być nadal wspierane, o ile nie 
powoduje pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów.

Or. fr

Poprawka 203
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przepisy art. 19 ust. 8 dyrektywy (13) Przepisy art. 19 ust. 8 dyrektywy 
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2009/28/WE i art. 7d ust. 8 dyrektywy 
98/70/WE zachęcają do uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
na terenach poważnie zdegradowanych i 
silnie zanieczyszczonych, co stanowiło 
tymczasowy środek zapobiegający 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów. W swojej obecnej formie 
przepisy te nie są już wystarczające i 
muszą zostać włączone w podejście 
przyjęte w niniejszej dyrektywie, aby 
zapewnić utrzymanie spójności wszystkich 
działań mających na celu ograniczenie do 
minimum emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów.

2009/28/WE i art. 7d ust. 8 dyrektywy 
98/70/WE zachęcają do uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
na terenach poważnie zdegradowanych i 
silnie zanieczyszczonych, co stanowiło 
tymczasowy środek zapobiegający 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów. W swojej obecnej formie 
przepisy te nie są już wystarczające i 
muszą zostać ograniczone i włączone w 
podejście przyjęte w niniejszej dyrektywie, 
aby zapewnić utrzymanie spójności 
wszystkich działań mających na celu 
ograniczenie do minimum emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawa jakości terenów zdegradowanych, szczególnie terenów na zboczach przyczynia się 
do zmniejszania ryzyka naturalnych zagrożeń, na przykład osuwisk, a jednocześnie teren 
wykorzystywany jest w sposób użyteczny, tzn. przez wydobycie materiału roślinnego 
wykorzystywanego do produkcji energii, w tym w formie biopaliw. Nie należy rozważać 
samego w sobie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ale powinno się brać pod uwagę 
kontekst najpowszechniejszego zagrożenia, tzn. zmniejszanie ryzyka katastrof naturalnych 
niosących poważne konsekwencje.

Poprawka 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE i dyrektywy 
98/70/WE do postępu naukowo-
technicznego i wprowadzenia pewności 
dla inwestycji, jako lider polityki w 
dziedzinie biopaliw w Europie Unia 
Europejska powinna zachęcać do 
wykorzystywania biopaliw o najwyższym 
ograniczeniu emisji gazów 
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cieplarnianych. Z tego powodu należy 
zmienić metodykę dochodzenia do pełnej 
oceny ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla w cyklu życia poszczególnych 
biopaliw poprzez włączenie do niej 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla 
podczas produkcji paliwa końcowego, 
ponieważ każde biopaliwo (całościowe lub 
częściowe) będzie miało inny wpływ na 
paliwo końcowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie wyboru najlepszego rozwiązania z udziałem biopaliw wymaga 
sprawiedliwej i pełnej oceny. Nie ma jednego rozwiązania z udziałem biopaliw dla koszyka; z 
tego powodu każde musi być poddane osobnej ocenie swojej wartości w zakresie emisji 
dwutlenku węgla, aby zapewnić sprawiedliwą konkurencją i prawidłowy wybór z punktu 
widzenia środowiska. Poprzez ocenę każdego biopaliwa z uwzględnieniem ich parametrów 
energetycznych i klimatycznych, Unia Europejska opierając się na nauce będzie dokonywać 
właściwych wyborów biopaliw w celu wzmocnienia ram polityki w dziedzinie energii.

Poprawka 205
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Należy wspierać stosowanie w 
transporcie energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. Państwa członkowskie 
powinny zatem podjąć wysiłki na rzecz 
zwiększania z czasem udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w sektorze 
energetycznym, wspierając równocześnie 
wzrost udziału samochodów elektrycznych 
w rynku. Państwa członkowskie powinny 
również mieć prawo do przekierowania 
swoich zasobów finansowych 
przeznaczonych aktualnie w całości lub 
częściowo na osiągnięcie odpowiedniego 
udziału energii pochodzącej z biopaliw 
wytwarzanych ze zbóż oraz z innych roślin 
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wysokoskrobiowych, z cukru, z roślin 
oleistych oraz z innych roślin 
energetycznych uprawianych na gruntach 
na zwiększanie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności wiatrowej, 
słonecznej, energii fal i geotermicznej, 
których odnawialny i zrównoważony 
charakter już wykazano. 

Or. fr

Poprawka 206
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności, metodyki obliczania i
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, metodyki 
obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, dozwolonego poziomu 
zawartości dodatków metalicznych w 
paliwach, dopuszczalnych metod 
analitycznych związanych ze specyfikacją 
paliwa oraz dozwolonym przekroczeniem 
poziomu ciśnienia pary w benzynie 
zawierającej bioetanol.

skreślony
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Or. en

Poprawka 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności, metodyki obliczania i 
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, metodyki 
obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, dozwolonego poziomu 
zawartości dodatków metalicznych w 
paliwach, dopuszczalnych metod 
analitycznych związanych ze specyfikacją 
paliwa oraz dozwolonym przekroczeniem 
poziomu ciśnienia pary w benzynie 
zawierającej bioetanol.

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności, metodyki obliczania i 
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, dozwolonego 
poziomu zawartości dodatków 
metalicznych w paliwach, dopuszczalnych 
metod analitycznych związanych ze 
specyfikacją paliwa oraz dozwolonym 
przekroczeniem poziomu ciśnienia pary w 
benzynie zawierającej bioetanol.

Or. en

Poprawka 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności, metodyki obliczania i 
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, metodyki 
obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, dozwolonego poziomu 
zawartości dodatków metalicznych w 
paliwach, dopuszczalnych metod 
analitycznych związanych ze specyfikacją 
paliwa oraz dozwolonym przekroczeniem 
poziomu ciśnienia pary w benzynie 
zawierającej bioetanol.

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności, metodyki obliczania i 
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, dozwolonego 
poziomu zawartości dodatków 
metalicznych w paliwach, dopuszczalnych 
metod analitycznych związanych ze 
specyfikacją paliwa oraz dozwolonym 
przekroczeniem poziomu ciśnienia pary w 
benzynie zawierającej bioetanol.

Or. en

Poprawka 209
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

skreślony



AM\937595PL.doc 107/117 PE513.032v01-00

PL

zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu surowców do 
produkcji biopaliw, wobec których stosuje 
się mnożnik na potrzeby obliczeń 
dotyczących celu określonego w art. 3 ust. 
4, wartości energetycznej paliw 
transportowych, ustanawiania kryteriów i 
zasięgu geograficznego obszarów 
trawiastych o dużej bioróżnorodności, 
metodyki obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, oraz metodycznych zasad i 
wartości niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 210
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu surowców do 
produkcji biopaliw, wobec których stosuje 
się mnożnik na potrzeby obliczeń 
dotyczących celu określonego w art. 3 ust. 
4, wartości energetycznej paliw 
transportowych, ustanawiania kryteriów i 
zasięgu geograficznego obszarów 
trawiastych o dużej bioróżnorodności, 
metodyki obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, oraz metodycznych zasad i 
wartości niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu 
zaawansowanych biopaliw, wartości 
energetycznej paliw transportowych, 
ustanawiania kryteriów i zasięgu 
geograficznego obszarów trawiastych o 
dużej różnorodności biologicznej oraz 
metodycznych zasad i wartości 
niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.
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zrównoważonego rozwoju.

Or. es

Poprawka 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu surowców do 
produkcji biopaliw, wobec których stosuje 
się mnożnik na potrzeby obliczeń 
dotyczących celu określonego w art. 3 ust. 
4, wartości energetycznej paliw 
transportowych, ustanawiania kryteriów i 
zasięgu geograficznego obszarów 
trawiastych o dużej bioróżnorodności, 
metodyki obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, oraz metodycznych zasad i 
wartości niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wartości energetycznej 
paliw transportowych, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności biologicznej oraz 
metodycznych zasad i wartości 
niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 212
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu surowców do 
produkcji biopaliw, wobec których stosuje 
się mnożnik na potrzeby obliczeń 
dotyczących celu określonego w art. 3 ust. 
4, wartości energetycznej paliw 
transportowych, ustanawiania kryteriów i 
zasięgu geograficznego obszarów 
trawiastych o dużej bioróżnorodności, 
metodyki obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, oraz metodycznych zasad i 
wartości niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wartości energetycznej 
paliw transportowych, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności biologicznej, metodyki 
obliczania ilości biomasy niepowodującej
żadnych emisji wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz 
metodycznych zasad i wartości 
niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie mnożnika jest niezgodne z celem wiekszego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, a stosowanie tego podejścia umniejsza również potrzebę pewności otoczenia 
regulacyjnego, bez którego nie kontynuowano by tych inwestycji.

Poprawka 213
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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w odniesieniu do wykazu surowców do 
produkcji biopaliw, wobec których stosuje 
się mnożnik na potrzeby obliczeń 
dotyczących celu określonego w art. 3 ust. 
4, wartości energetycznej paliw 
transportowych, ustanawiania kryteriów i 
zasięgu geograficznego obszarów 
trawiastych o dużej bioróżnorodności, 
metodyki obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, oraz metodycznych zasad i 
wartości niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

w odniesieniu do wartości energetycznej 
paliw transportowych, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności biologicznej, metodyki 
obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów oraz metodycznych zasad i 
wartości niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

Or. fr

Poprawka 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu surowców do 
produkcji biopaliw, wobec których stosuje 
się mnożnik na potrzeby obliczeń 
dotyczących celu określonego w art. 3 ust. 
4, wartości energetycznej paliw 
transportowych, ustanawiania kryteriów i 
zasięgu geograficznego obszarów 
trawiastych o dużej bioróżnorodności, 
metodyki obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, oraz metodycznych zasad i 
wartości niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wartości energetycznej 
paliw transportowych, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności biologicznej, metodyki 
obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów oraz metodycznych zasad i 
wartości niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.
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Or. it

Poprawka 215
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu surowców do 
produkcji biopaliw, wobec których stosuje 
się mnożnik na potrzeby obliczeń 
dotyczących celu określonego w art. 3 ust. 
4, wartości energetycznej paliw 
transportowych, ustanawiania kryteriów i 
zasięgu geograficznego obszarów 
trawiastych o dużej bioróżnorodności, 
metodyki obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, oraz metodycznych zasad i 
wartości niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu surowców do 
produkcji biopaliw, które uwzględnia się
przy obliczeniach dotyczących celu 
określonego w art. 3 ust. 4, wartości 
energetycznej paliw transportowych, 
ustanawiania kryteriów i zasięgu 
geograficznego obszarów trawiastych o 
dużej bioróżnorodności, metodyki 
obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, oraz metodycznych zasad i 
wartości niezbędnych do oceny biopaliw i 
biopłynów pod kątem spełniania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany obowiązujących aktów prawnych nie powinny prowadzić do dyskryminacji 
określonych biopaliw. Zastosowanie mnożnika w stosunku do biopaliw najnowszej generacji 
prowadziłoby ponadto do osłabienia celu, jakim jest 10 % udział do roku 2020.

Poprawka 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu.

Or. en

Poprawka 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu.

Or. es
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Poprawka 218
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe 
finansowane ze środków publicznych, w 
zakresie ograniczania w Unii i 
eksportujących do Unii państwach 
trzecich emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, jak również zbadać 
sposoby dalszego zmniejszenia tego 
wpływu przez włączenie szacowanych 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów do systemu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju z chwilą wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy. Komisja 
zaproponuje również dalsze środki, takie 
jak możliwy zakaz importu biopaliw i 
biopłynów, które przyczyniają się do 
zwiększenia emisji gazów cieplarnianych 
w wyniku pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów.

Or. en

Poprawka 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
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zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do systemu
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które powinny 
obejmować stworzenie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju dla 
zaawansowanych biopaliw.

Or. en

Poprawka 220
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. do systemu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju
zharmonizowanych środków, aby 
zapewnić zrównoważony rozwój 
zaawansowanych paliw transportowych.

Or. en

Poprawka 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które powinny
obejmować kryteria zrównoważonego 
rozwoju dla promowania 
zaawansowanych biopaliw. Komisja 
powinna przeprowadzić odpowiednią 
analizę, aby ocenić wpływ wdrożenia 
niniejszej dyrektywy na sektor leśnictwa i 
branże powiązane.

Or. en

Poprawka 222
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu do 2018 r., po 
czym może rozważyć włączenie od dnia 1 
stycznia 2021 r. szacowanych wskaźników 
emisji wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby rozważyć zmiany niniejszej dyrektywy, w tym możliwość wprowadzenia wskaźników 
pośredniej zmiany użytkowania gruntu, Komisja powinna dokonać przeglądu sprawozdań 
dotyczących pośredniej zmiany użytkowania gruntów do 2018 r.

Poprawka 223
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
Komisja powinna dokonać stosownej 
analizy mającej na celu ocenę wpływu 
warunków stosowania niniejszej 
dyrektywy na sektory wykorzystujące 
biomasę.

Or. fr

Poprawka 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Szczególnie ważne jest, aby stosując 
niniejszą dyrektywę, w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(21) Szczególnie ważne jest, aby stosując 
niniejszą dyrektywę, w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów z sektorów leśnictwa i rolnictwa
oraz branż opierających się na leśnictwie. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 225
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Szczególnie ważne jest, aby stosując 
niniejszą dyrektywę, w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(21) Szczególnie ważne jest, aby stosując 
niniejszą dyrektywę, w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów z przemysłu drzewnego i 
sektora rolnego. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. fr


