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Poprawka 226
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany dyrektywy 98/70/WE Zmiany dyrektywy 98/70/WE zmienionej 
dyrektywą 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości tekstu.

Poprawka 227
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) Art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie wymagają od 
dostawców zagwarantowania 
wprowadzenia na rynek benzyny 
o maksymalnej zawartości tlenu 
wynoszącej 2,7% i maksymalnej 
zawartości etanolu wynoszącej 5% do
końca 2018 r. oraz mogą wymagać 
wprowadzania na rynek takiej benzyny 
w dłuższym terminie, jeżeli uznają to za 
konieczne. Zapewniają one 
udostępnienie konsumentom należytych 
informacji dotyczących zawartości 
biopaliwa w benzynie oraz zwłaszcza 
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dotyczących właściwego stosowania 
różnych mieszanek paliw bezpośrednio 
przy dystrybutorach paliwa. W tym 
zakresie na wszystkich stacjach 
benzynowych w całej UE powinno się 
przestrzegać zaleceń EN228:2012.”

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na art. 3 ust. 2 konieczne jest zapewnienie dłuższej dostępności paliwa 
ochronnego dla pojazdów, w przypadku których używanie paliwa E10 jest niemożliwe. Należy 
dopilnować, aby konsumenci otrzymywali należyte informacje bezpośrednio przy 
dystrybutorach paliwa na stacjach benzynowych.

Poprawka 228
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) Art. 4 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje 
brzmienie:
„W przypadku, gdy zawartość procentowa 
FAME w oleju napędowym przekracza 
7% objętości państwa członkowskie 
zapewniają udostępnienie konsumentom 
należytych informacji dotyczących
zawartości FAME bezpośrednio przy 
dystrybutorach paliwa.”

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze proponowane skreślenie art. 21 dyrektywy 2009/28/WE, włączenie do 
dyrektywy 98/70/WE zmienionej dyrektywą 2009/30/WE obowiązku podawania na 
dystrybutorach paliwa informacji o biooleju napędowym zawierającym ponad 7% FAME 
wydaje się konieczne. 
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Poprawka 229
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Państwa członkowskie wymagają od 
dostawców możliwie stopniowego 
zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych wytwarzanych w całym 
cyklu życia dostarczonego paliwa lub 
energii w przeliczeniu na jednostkę 
energii, o 13% w stosunku do 
podstawowej normy dla paliw, o której 
mowa w ust. 5 lit. b), najpóźniej do dnia
31 grudnia 2025 r. Zmniejszenie to 
składa się z:
a) 9% najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2025 r. W tym celu państwa 
członkowskie wymagają od dostawców 
spełnienia następujących celów: 2% do 
dnia 31 grudnia 2014 r., 4% do dnia 31 
grudnia 2017 r. i 6% do dnia 31 grudnia 
2020 r.;
b) celu dodatkowego wynoszącego 2%, 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., z 
zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 lit. h), 
osiąganego za pośrednictwem co 
najmniej jednej z dwóch następujących 
metod:
(i) zaopatrzenia transportu w energię 
dostarczaną w celu stosowania we 
wszelkiego rodzaju pojazdach 
drogowych lub maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach (w tym 
w statkach żeglugi śródlądowej), 
ciągnikach rolniczych i leśnych oraz 
rekreacyjnych jednostkach 
pływających;
(ii) wykorzystania wszelkich technologii 
(w tym wychwytywania i składowania 
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dwutlenku węgla) umożliwiających 
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia 
dostarczonego paliwa lub energii w 
przeliczeniu na jednostkę energii;
c) celu dodatkowego wynoszącego 2%, 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., z 
zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 lit. i), 
osiąganego za pośrednictwem 
wykorzystania kredytów nabytych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju 
zawartego w protokole z Kioto, na 
warunkach określonych w dyrektywie 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu 
przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie, w celu 
ograniczenia emisji w sektorze dostaw 
paliw. Niniejszy ustęp pozostanie bez 
uszczerbku dla metodologii określonych w 
ust. 5.
Przy określaniu przestrzegania zgodności 
z lit. a) i b) państwa członkowskie 
dopilnowują, aby maksymalny wkład 
biopaliw ze strony dostawców powodujący 
pośrednią zmianę sposobu użytkowania 
gruntów, o której mowa w załączniku V,
nie przekroczył ilości energii 
odpowiadającej maksymalnemu wkładowi 
określonemu w art. 3 ust. 4 lit. d) 
dyrektywy 2009/28/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić dostawcom paliw osiągnięcie celu ograniczenia emisji o 6% przy jednoczesnym 
uwzględnieniu wprowadzenia emisji w ujęciu rocznym spowodowanych zmianami zasobów 
węgla w związku z pośrednią zmianą użytkowania gruntów, wskazane jest przesunięcie tego 
celu do 2022 r. (zamiast 2020 r.) i określenie etapów jego realizacji. Zapewni to 8-letnią 
(średni okres zwrotu z tych instalacji) ochronę inwestycji poczynionych w dniu 
poprzedzającym przyjęcie niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 230
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Państwa członkowskie wymagają od 
dostawców możliwie stopniowego 
zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych wytwarzanych w całym 
cyklu życia dostarczonego paliwa lub 
energii w przeliczeniu na jednostkę 
energii, o 13% w stosunku do 
podstawowej normy dla paliw, o której 
mowa w ust. 5 lit. b), najpóźniej do dnia
31 grudnia 2025 r. Zmniejszenie to 
składa się z:
a) 9% najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2025 r. W tym celu państwa 
członkowskie wymagają od dostawców 
spełnienia następujących celów 
pośrednich: 2% najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2014 r., [...] 4% najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2017 r. i 6% do dnia 31 
grudnia 2020 r.;
b) wskaźnikowego celu dodatkowego 
wynoszącego 2%, najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem art. 9 
ust. 1 lit. h), osiąganego za 
pośrednictwem co najmniej jednej z 
dwóch następujących metod:
(i) zaopatrzenia transportu w energię 
dostarczaną w celu stosowania we 
wszelkiego rodzaju pojazdach 
drogowych lub maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach (w tym 
w statkach żeglugi śródlądowej), 
ciągnikach rolniczych i leśnych oraz 
rekreacyjnych jednostkach 
pływających;



PE513.033v01-00 8/99 AM\937596PL.doc

PL

(ii) wykorzystania wszelkich technologii 
(w tym wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla) umożliwiających 
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia 
dostarczonego paliwa lub energii w 
przeliczeniu na jednostkę energii;
c) wskaźnikowego celu dodatkowego 
wynoszącego 2%, do dnia 31 grudnia 
2020 r., z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 lit. 
i), osiąganego za pośrednictwem 
wykorzystania kredytów nabytych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju 
zawartego w protokole z Kioto, na 
warunkach określonych w dyrektywie 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu 
przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie, w celu 
ograniczenia emisji w sektorze dostaw 
paliw.
Przy określaniu zgodności z lit. a) i b) 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny wkład biopaliw ze strony 
dostawców skutkujący pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów, o którym 
mowa w załączniku V nie przekroczył 
ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu wkładowi określonemu w 
art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE."

Or. en

Poprawka 231
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7a – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 2 wprowadzenie otrzymuje 
brzmienie: 
„2. Państwa członkowskie wymagają od 
dostawców, poprzez dostarczanie paliw o 
niskiej zawartości węgla, możliwie 
stopniowego zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia w 
przeliczeniu na jednostkę energii 
uzyskanej z paliw i energii dostarczonej 
o maksymalnie 10% do dnia 31 grudnia 
2020 r. w stosunku do podstawowej 
normy dla paliw, o której mowa w ust. 5 
lit. b). Zmniejszenie to składa się z:”

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększanie popytu na paliwa o niskiej zawartości węgla i ich promowanie ma istotne 
znaczenie.

Poprawka 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) 6% najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2020 r. W tym celu państwa 
członkowskie wymagają od dostawców 
spełnienia następującego celu
pośredniego: 4% do roku 2018;”

Or. en
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Poprawka 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) ust. 2 lit. b) ppkt (ii) otrzymuje 
brzmienie:
„(ii) wykorzystania wszelkich technologii 
(w tym wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla lub wychwytywania i 
utylizacji dwutlenku węgla na potrzeby 
transportu) umożliwiających 
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia 
dostarczonego paliwa lub energii w 
przeliczeniu na jednostkę energii;“

Or. en

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma utylizacja nieuniknionych odpadów gazowych (np. dwutlenku węgla 
pochodzącego z produkcji stali) służąca wytwarzaniu etanolu lub innych płynnych paliw na 
potrzeby transportu z zastosowaniem procesu fermentacji mikrobiologicznej.

Poprawka 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 2 dodaje się literę ca) w 
brzmieniu:
„ca) państwa członkowskie dopilnowują, 
aby maksymalny udział biopaliw 
produkowanych z upraw zbóż i innych 
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upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych lub 
wyspecjalizowanych upraw 
energetycznych na potrzeby osiągnięcia 
celu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, nie przekraczał ilości energii 
odpowiadającej 5% – która to wartość 
stanowi szacowany udział na koniec 2011 
r. – końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r.”

Or. en

Poprawka 235
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, na potrzeby ust. 2 lit. a) i b), 
aby maksymalny udział biopaliw 
powodujących pośrednią zmianę sposobu 
użytkowania gruntów, w szczególności 
tych wymienionych w załączniku V, nie 
przekraczał 3% końcowego zużycia 
energii w sektorze transportu w 2020 r. w 
tym państwie członkowskim.“

Or. en

Poprawka 236
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7a – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
do dnia 31 grudnia 2017 r. maksymalny
udział biopaliw pochodzący od dostawców 
na potrzeby lit. a) i b) nie przekraczał 
maksymalnego udziału określonego w art. 
3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 2009/28/WE.“

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy pułap powinien zostać rozszerzony na dyrektywę w sprawie jakości paliwa zanim 
określony zostanie pułap dla czynników pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów w 
celu osiągnięcia 6% dekarbonizacji paliw. Państwa członkowskie powinny zatem ponosić 
odpowiedzialność za dopilnowanie, aby przy wypełnianiu swoich obowiązków wynikających z 
dyrektywy w sprawie jakości paliwa, w tym osiąganiu celów pośrednich, dostawcy nie 
przekraczali wyznaczonego pułapu.

Poprawka 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Państwa członkowskie wymagają od 
dostawców zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych wytwarzanych w całym 
cyklu życia dostarczonego paliwa lub 
energii w przeliczeniu na jednostkę 
energii liniowo od 2020 r., starając się 
osiągnąć zmniejszenie wynoszące 10% w 
stosunku do podstawowej normy dla 
paliw, o której mowa w ust. 5 lit. b), 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r.”

Or. en
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Poprawka 238
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Biopaliwa i biopłyny uwzględniane 
do celów, o których mowa w ust. 1, nie są 
produkowane z surowców pochodzących z 
pozostałości rolniczych lub leśnych, chyba 
że przedstawiono dowody, że nie prowadzi 
to do niszczenia użytków rolnych ani do 
zakłóceń funkcjonowania ekosystemu. 
Ilość pozostałości rolniczych, które 
powinny pozostać na glebie z przyczyn 
rolniczych lub ekologicznych jest 
określana na podstawie specyfiki 
regionalnej, a w stosownych przypadkach 
– biogeograficznej specyfiki 
subregionalnej, w tym zawartości materii 
organicznej w glebie, żyzności gleby, 
potencjału retencyjnego gleby i 
pochłaniania dwutlenku węgla, nie 
ograniczając się jednak do tych tylko 
elementów. Ustęp ten nie ma 
zastosowania do pochodzących z 
pozostałości rolniczych surowców 
powstałych w wyniku przetwarzania 
rośliny w żywność lub w inne produkty 
poza polem. Biopaliwa i biopłyny 
uwzględniane do celów, o których mowa w 
ust. 1, nie są produkowane z surowców 
pochodzących z pozostałości leśnych, 
chyba że przedstawiono dowody, że nie 
prowadzi to do zakłóceń funkcjonowania 
ekosystemu.”

Or. en
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Uzasadnienie

Pozostałości rolnicze dostarczają roślinom uprawnym składników odżywczych i chronią glebę 
przed erozją oraz zapobiegają utracie różnorodności biologicznej. Nadmierna eliminacja 
pozostałości rolniczych powstałych podczas zbioru upraw może mieć negatywny wpływ na te 
funkcje ekologiczne. Pozostałości leśne dostarczają składników odżywczych i zapobiegają 
utracie różnorodności biologicznej. Nadmierna eliminacja pozostałości leśnych, których ilość 
różni się w zależności od regionu, może mieć negatywny wpływ na te funkcje ekologiczne.

Poprawka 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreślona
„6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.”

Or. en

Poprawka 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 - punkt 1 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 a – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreślona
„6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.”

Or. es

Poprawka 241
Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreślona
„6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.”

Or. en
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Poprawka 242
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreślona
"6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji."

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na brak naukowej możliwości weryfikacji hipotezy dotyczącej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów brakuje odpowiedniej podstawy prawnej w celu ustanowienia 
obowiązku sprawozdawczego. Obowiązek sprawozdawczy należy więc wykreślić. W 
przypadku gruntów rolnych przeznaczonych na całym świecie w latach 1989 do 2009 pod 
uprawę warzyw nie zaszły praktycznie żadne zmiany, ponieważ powierzchnia całkowita 
wyniosła 1,52 i 1,53 miliarda hektarów (+0,96%). Podczas gdy uprawa warzyw wzrosła o 
52%, z 5,1 miliarda w do 7,7 miliarda ton, produkcja biopaliw wzrosła z 12 milionów do 72 
milionów ton.

Poprawka 243
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7a – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.

6. Od 2015 r. dostawcy paliw każdego 
roku będą przekazywać organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg sprawozdawczości związany z pośrednią zmianą użytkowania gruntów powinien 
obowiązywać od 2015 r.

Poprawka 244
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.

6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii. Państwa członkowskie 
zgłaszają te dane Komisji.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia dla wymogu sprawozdawczości związanego z pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów, który oparty jest na kontrowersyjnych założeniach naukowych. Dlatego 
skreślono konieczność przedstawiania sprawozdań. Sprawozdawczość na podstawie wartości 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów proponowana przez Komisję sugerowałaby istnienie 
emisji gazów cieplarnianych wskutek zużycia biopaliw, co nie zostało udowodnione naukowo. 
Nie udało się zweryfikować naukowo hipotezy o pośrednich zmianach w gruntach. W związku 
z tym nie jest to odpowiednia podstawa wniosku ustawodawczego.

Poprawka 245
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7a – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 5 akapit pierwszy formuła 
wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

skreślona

"5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 10a, w 
szczególności jeżeli chodzi o:”

Or. fr

Poprawka 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7a – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Na potrzeby osiągnięcia celów, o 
których mowa w ust. 2 państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
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maksymalny łączny udział dostawców 
biopaliw i biopłynów produkowanych z 
upraw zbóż i innych upraw roślin 
wysokoskrobiowych, cukrów oraz upraw 
roślin oleistych i innych upraw 
energetycznych zajmujących grunty nie 
przekraczał ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu udziałowi określonemu w 
art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.”

Or. en

Poprawka 247
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w art. 7b ust. 1 skreśla się akapit 
drugi;

Or. de

Uzasadnienie

W celu umocnienia skutecznych systemów zrównoważonego rozwoju, należy wprowadzić 
skrupulatne i spójne kontrole, z możliwością ich przeprowadzenia w stosunku do 
konwencjonalnych i nowoczesnych biopaliw oraz we wszystkich państwach członkowskich. 
Wyjątki dotyczące określonych odpadów oraz produktów ubocznych prowadzą w 
szczególnych przypadkach do powstania sytuacji, w której biopaliwa produkowane są z 
surowców niespełniających kryteriów zrównoważonego rozwoju

Poprawka 248
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Orientacyjny wykaz odpadów i 
pozostałości, z których można wytworzyć 
biopaliwa znajduje się w załączniku V. 
Najpóźniej do dnia [w terminie jednego 
roku od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy] Komisja ustanowi wykaz 
odpadów zawierający kody odpowiadające 
surowcom wymienionym w załączniku V 
w drodze aktu wykonawczego przyjętego 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 11 ust. 3. Kody te 
odpowiadają zharmonizowanemu 
wykazowi określonemu w załączniku do 
decyzji Komisji 2000/532/WE.“

Or. en

Poprawka 249
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: skreślona
2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw uwzględnianych do celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 60 % w przypadku biopaliw 
wyprodukowanych w instalacjach, które 
rozpoczęły działalność po dniu 1 lipca 
2014 r. Instalacja «działa», jeżeli 
prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw.
W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
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muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35% 
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
50% od dnia 1 stycznia 2018 r.
Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikające z wykorzystania biopaliw i 
biopłynów oblicza się zgodnie z art. 7d ust. 
1.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno się zniechęcać do wykorzystywania biopaliw poprzez zaostrzanie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju wcześniej, niż to przewidziane w dyrektywie 2009/30/WE, ponieważ 
alternatywnym rozwiązaniem dla biopaliw są paliwa kopalne, dla których kryteria 
zrównoważonego rozwoju nie zostały określone. Wykorzystywanie biopaliw przy 
jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 35% jest lepszym 
rozwiązaniem, niż rozwiązanie alternatywne w postaci paliw kopalnych.

Poprawka 250
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw uwzględnianych do celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 
60 % w przypadku biopaliw 
wyprodukowanych w instalacjach, które 
rozpoczęły działalność po dniu 1 lipca 
2014 r. Instalacja «działa», jeżeli 
prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i biopłynów uwzględnianych do 
celów, o których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 35% (w przypadku emisji gazów 
cieplarnianych nieprzekraczających 54,47 
gCO2eq/MJ).

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 251
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw uwzględnianych do celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 
60 % w przypadku biopaliw 
wyprodukowanych w instalacjach, które
rozpoczęły działalność po dniu 1 lipca 
2014 r. Instalacja «działa», jeżeli 
prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw uwzględnianych do celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 
60% w przypadku biopaliw 
wyprodukowanych w instalacjach. 
Instalacja «działa», jeżeli prowadzona jest 
fizyczna produkcja biopaliw.

Or. en

Poprawka 252
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE 
Artykuł 7b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw uwzględnianych do celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 
60 % w przypadku biopaliw 
wyprodukowanych w instalacjach, które 

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw uwzględnianych do celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 
60% w przypadku biopaliw 
wyprodukowanych w instalacjach, które 
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rozpoczęły działalność po dniu 1 lipca 
2014 r. Instalacja «działa», jeżeli 
prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw.

rozpoczęły działalność po dniu 1 stycznia 
2015 r. Instalacja „działa“, jeżeli 
prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw.

Or. en

Poprawka 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw uwzględnianych do celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 
60 % w przypadku biopaliw 
wyprodukowanych w instalacjach, które 
rozpoczęły działalność po dniu 1 lipca 
2014 r. Instalacja «działa», jeżeli 
prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw uwzględnianych do celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 
50% w przypadku biopaliw 
wyprodukowanych w instalacjach, które 
rozpoczęły działalność po dniu 1 lipca 
2014 r. Instalacja «działa», jeżeli 
prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw.

Or. fr

Uzasadnienie

Minimalny próg ustanowiony na poziomie 60% jest zbyt wysoki i zniechęci do prowadzenia 
badań i inwestycji w zakresie innowacyjnych metod produkcji zaawansowanych biopaliw, co 
ograniczy potencjał uprzemysłowienia, a tym samym możliwość realizacji założeń 
dotyczących wspierania większego udziału zaawansowanych biopaliw w rynku.

Poprawka 254
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35 % 
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

skreślony

Or. en

Poprawka 255
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35 % 
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r., 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki wykorzystaniu biopaliw i biopłynów 
uwzględnionych do celów określonych w 
ust. 1 wyniesie co najmniej 50% (w 
przypadku emisji gazów cieplarnianych 
nieprzekraczających 41,19 gCO2eq/MJ). 
Od dnia 1 stycznia 2018 r. wspomniane
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
wyniesie co najmniej 60% (w przypadku 
emisji gazów cieplarnianych 
nieprzekraczających 33,52 gCO2eq/MJ) 
dla biopaliw i biopłynów 
wyprodukowanych w instalacjach, w 
których produkcja rozpoczęła się w dniu 1 
stycznia 2017 r. lub po tej dacie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 256
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35 % 
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 stycznia 2015 r. lub przed tą datą, 
do celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35% 
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
50% od dnia 1 stycznia 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że niniejsza dyrektywa wejdzie w życie najwcześniej pod koniec 2013 r. okres 
pół roku nie jest wystarczający na dostosowanie dostępnej technologii do wymogów tej 
dyrektywy. Co więcej sektor przemysłowy nie jest na to przygotowany, ponieważ w dyrektywie 
2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE przewidywano, że 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wyniesie co najmniej 65% dla biopaliw 
wytwarzanych w instalacjach, które zaczęły działać w dniu 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie.

Poprawka 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikające z wykorzystania biopaliw 

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikające z wykorzystania biopaliw 
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oblicza się zgodnie z art. 7d ust. 1. oblicza się zgodnie z art. 7d ust. 1, przy 
uwzględnieniu całkowitego ograniczenia 
tych emisji w przypadku biopaliw, 
począwszy od ich produkcji aż do 
oddziaływania na energię wykorzystywaną 
do wytworzenia końcowego paliwa. W 
związku z tym należy poprawić 
metodologię stosowaną do uzyskania 
realistycznej oceny cyklu życia 
ograniczenia CO2 poszczególnych 
biopaliw, ponieważ każde biopaliwo (w 
całości lub w części) będzie w różny 
sposób oddziaływać na wytworzone 
paliwo.

Or. en

Uzasadnienie

Przy obliczaniu emisji gazów cieplarnianych w przypadku biopaliw powinno się uwzględniać 
cały cykl życia paliwa, w tym późniejsze skutki ograniczenia emisji CO2.

Poprawka 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1 
pochodzą z surowców uzyskanych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego 
gospodarowania gruntami,
zapewniającymi utrzymanie lub 
zwiększenie ilości pierwiastka węgla w 
ekosystemach, ochronę bioróżnorodności 
i żyzności gleby oraz zawartości 
węgla organicznego w glebie, a także
unikanie erozji gleby, promowanie 
ochrony zasobów wodnych oraz 
wywieranie minimalnego wpływu na 
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dostępność, jakość oraz stan składników 
odżywczych i mineralnych.“

Or. en

Poprawka 259
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
kryteriów i zakresów geograficznych 
służących określeniu, jakie obszary 
trawiaste są objęte przepisami akapitu 
pierwszego lit. c), zgodnie z art. 10a.”

Or. en

Uzasadnienie

Komisja chce uzyskać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych związanych z 
kwestiami, które wpływają na cały przemysł biopaliw i mogłyby uniemożliwić wyjście 
naprzeciw uzasadnionym oczekiwaniom rolników i inwestorów. Dlatego też kwestie te 
powinny być nadal regulowane w zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
kryteriów i zakresów geograficznych 
służących określeniu, jakie obszary 
trawiaste są objęte przepisami akapitu 
pierwszego lit. c), zgodnie z art. 10a.”

Or. en

Poprawka 261
Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów zasobnych w pierwiastek węgla, 
czyli terenów, które w styczniu 2008 r.
lub później posiadały status określony w 
jednej z poniższych liter, niezależnie od 
tego, czy status ten zachowały, czy nie:
a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku;
b) inne lasy odnawiające się w sposób 
naturalny;
c) lasy nasadzone;”

Or. en



AM\937596PL.doc 29/99 PE513.033v01-00

PL

Poprawka 262
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Uwzględniając postanowienia art. 7a 
ust. 2 lit. a), b) i c), surowce do produkcji 
biopaliw i biopłynów przeznaczone do 
realizacji celu wyznaczonego w 
dyrektywie, dotyczącego energii ze źródeł 
odnawialnych, nie powinny pochodzić z 
państw, których powierzchnie uprawne 
podlegają regulacji zgodnie z ust. 4 i 5, 
oraz w których doszło do istotnych zmian 
w roku produkcji surowców.”

Or. de

Uzasadnienie

Ponad 70% emitowanych gazów cieplarnianych, powstających na skutek stosowania biopaliw 
i biopłynów jest wynikiem zmiany sposobu użytkowania gruntów lasów deszczowych i bagien. 
W związku z powyższym nie należy uwzględniać biopaliw, których produkcja uwarunkowana 
jest zmianą sposobu użytkowania gruntów. W ten sposób można ograniczyć zarówno emisję 
gazów cieplarnianych w tych państwach, jak również emisję gazów cieplarnianych będącą 
pośrednim skutkiem zmiany sposobu użytkowania gruntów. 

Poprawka 263
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7b – ustęp 6 – akapit pierwszy a, b i c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 6 dodaje się następujące 
akapity:
„Biopaliwa uwzględnione do celów, o 
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których mowa w ust. 1 nie są 
produkowane z odpadów ani pozostałości, 
jeżeli taka produkcja miałaby naruszać 
stosowanie i cele dyrektywy 2008/98/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy.
W szczególności biopaliwa uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1 nie 
pochodzą z odpadów ani pozostałości, 
których dotyczą cele związane z 
ponownym wykorzystaniem i recyklingiem 
zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 
2008/98/WE lub środki przyjęte przez 
państwa członkowskie w odniesieniu do 
bioodpadów zgodnie z art. 22 tej 
dyrektywy.
Wykorzystanie odpadów i pozostałości do 
produkcji biopaliw powinno być 
uwzględnione w planach gospodarki 
odpadami i programach zapobiegania 
powstawaniu odpadów ustanowionych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
przepisami zawartymi w rozdziale V 
dyrektywy 2008/98/WE.”

Or. en

Poprawka 264
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Art. 7c ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja przyjmuje decyzje na mocy 
ust. 4 wyłącznie wtedy, gdy 
przedmiotowa umowa lub system 
spełniają odpowiednie normy 
wiarygodności, przejrzystości i 
niezależności audytu oraz zapewniają 
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odpowiednią ochronę praw osób trzecich.
Osobami trzecimi są społeczności lokalne 
lub tubylcze lub inne osoby objęte 
skutkami działań, pod warunkiem że 
posiadają one prawo własności lub prawo 
do użytkowania gruntu, z którego 
pochodzą surowce używane do produkcji 
biopaliw i biopłynów.
Uznaje się, że umowa lub system spełniają 
normy, o których mowa w akapicie 
pierwszym wyłącznie wtedy, gdy 
przewidują następujące wymogi:
a) ochrona praw osób trzecich:
(i) przed uzyskaniem zgody na podjęcie 
działalności na podstawie umowy lub 
systemu prawa osób trzecich podlegają 
badaniu. Badanie jest dokumentowane;
(ii) przed rozpoczęciem działalności 
uzyskana zostanie swobodna, uprzednia i 
świadoma zgoda osób trzecich;
(iii) prawa osób trzecich są respektowane;
(iv) osoby trzecie, których prawa zostały w 
negatywny sposób dotknięte działalnością, 
otrzymają odpowiednie odszkodowanie;
b) minimalne standardy wiarygodności i 
niezależnego audytu:
(v) audytorzy są akredytowani według 
odpowiednich standardów 
międzynarodowych;
(vi) konflikty interesów powstałe pomiędzy 
audytorami a wykonawcami są 
wykrywane, załatwiane i rozwiązywane 
zgodnie z jasnymi i skutecznymi 
procedurami;
(vii) audyty na miejscu przeprowadza się 
co najmniej raz w roku zgodnie z jasną, 
udokumentowaną i opublikowaną 
procedurą. Audyty są dokumentowane;
(viii) podczas audytów przeprowadza się 
konsultacje z osobami trzecimi. 
Konsultacje są dokumentowane;
(ix) przypadki niezgodności są 
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identyfikowane i rozwiązywane zgodnie z 
jasnymi i skutecznymi procedurami. 
Procedury te przewidują terminy na 
osiągnięcie zgodności oraz możliwość 
wyłączenia poszczególnych rodzajów 
działalności lub dostaw biopaliw lub 
biopłynów z umowy bądź systemu w 
przypadku nieosiągnięcia zgodności w 
wymaganym terminie;
c) minimalne standardy przejrzystości:
(x) umowa lub system są publikowane na 
stronie internetowej. Wszystkie części 
składowe umowy lub systemu zestawiane 
są w jednym kompleksowym dokumencie;
(xi) lista wykonawców objętych umową 
lub systemem jest publikowana na tej 
samej stronie internetowej wraz z kopiami 
stosownych certyfikatów;
(xiii) decyzje przyjęte przez Komisję na 
podstawie ust. 4 publikowane są na tej 
samej stronie internetowej;
Należy udostępnić tłumaczenie wszystkich 
dokumentów, o których mowa w ppkt (x) -
(xii), w szczególności osobom trzecim, we 
wszystkich językach urzędowych krajów, z 
których pochodzą surowce.
W czynnościach, o których mowa w ppkt 
(i) - (iii) oraz (viii) osoby trzecie mogą 
uczestniczyć przy udziale swoich 
przedstawicieli.
Dokumenty, o których mowa w ppkt (i), 
(vii) oraz (viii) są przechowywane przez 
okres co najmniej pięciu lat i 
udostępniane Komisji na żądanie.
Umowa lub system powinny zawierać 
postanowienia umożliwiające Komisji 
wykonywanie uprawnień, o których mowa 
w art. 7c ust. 6d akapit pierwszy.
W odniesieniu do systemów pomiarów 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
spełniają one również wymogi dotyczące 
metodyki określone w załączniku V. 
Wykazy terenów o dużej różnorodności
biologicznej, o których mowa w art. 7b
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ust. 3 lit. b) ppkt (ii) spełniają 
odpowiednie standardy obiektywności i 
spójności z normami uznanymi w skali 
międzynarodowej i przewidują 
odpowiednie procedury odwoławcze.”

Or. en

Poprawka 265
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7c – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) Art. 7c ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Z zastrzeżeniem ust. 6a decyzje na 
mocy ust. 4 przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 11 ust. 3 z uwzględnieniem uwag 
zgłoszonych przez zainteresowane 
podmioty zgodnie z ust. 6a. Bez 
uszczerbku dla ust. 6d decyzje te są 
ważne przez okres nie dłuższy, niż pięć 
lat.
Jeżeli Komisja przewiduje możliwość 
podjęcia decyzji na mocy ust. 4, publikuje 
umowę lub system na platformie na rzecz 
przejrzystości, o której mowa w art. 24 
dyrektywy 2009/28/WE. Wszystkie części 
składowe umowy lub systemu zestawiane 
są w jednym kompleksowym dokumencie. 
Komisja publikuje zawiadomienie dla 
zainteresowanych podmiotów o 
przedkładaniu uwag dotyczących umowy 
lub systemu. Okres przewidziany na 
zgłaszanie uwag jest nie krótszy, niż dwa 
miesiące od daty publikacji 
zawiadomienia.
Komisja publikuje na platformie na rzecz 
przejrzystości sprawozdanie dotyczące 
umowy lub systemu. Przy sporządzaniu 
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sprawozdania Komisja może polegać na 
wiedzy specjalistycznej osób trzecich. 
Należy wykryć i rozwiązać każdy konflikt
interesów dotyczący jakiegokolwiek 
podmiotu zaangażowanego w 
sporządzanie sprawozdania.
Po przyjęciu decyzji na podstawie ust. 4 
umowa lub system zostają opublikowane 
na platformie na rzecz przejrzystości. 
Wszystkie części składowe umowy lub 
systemu zestawiane są w jednym 
kompleksowym dokumencie.
Decyzje podjęte na mocy ust. 4 wskazują, 
że każda osoba fizyczna lub prawna może 
zgłaszać Komisji uzasadnione zastrzeżenia 
dotyczące funkcjonowania umowy lub 
systemu. Komisja udziela odpowiedzi w 
terminie dwóch miesięcy wskazując w niej 
zamiar podjęcia dalszych kroków.
Jeżeli dostępne informacje budzą 
wątpliwości co do tego, czy umowa lub 
system w odniesieniu do których podjęto 
decyzję na mocy ust. 4 nadal spełniają 
wymogi przewidziane w ust. 5, Komisja 
ocenia funkcjonowanie umowy lub 
systemu w praktyce. W tym celu Komisja 
może dokonać przeglądu wszelkich 
istotnych dokumentów sporządzonych lub 
przechowywanych na potrzeby 
funkcjonowania umowy lub systemu.
Jeżeli wstępne dowody wskazują na 
poważne braki w funkcjonowaniu umowy 
lub systemu, Komisja w drodze aktu 
wykonawczego przyjmowanego zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
11 ust. 3 natychmiast zawiesza decyzję 
przyjętą na podstawie ust. 4. Zawieszenie 
zostaje odwołane w ten sam sposób, jeżeli 
z oceny Komisji wynika, że problem został 
rozwiązany.”

Or. en
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Poprawka 266
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 c (nowy)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7c – ustęp 9 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) W art. 7c dodaje się ustęp 9a w 
brzmieniu:
„9a. Do dnia [w terminie jednego roku od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w 
którym ocenia funkcjonowanie 
dobrowolnych systemów, w odniesieniu do 
których przyjęto decyzję na podstawie ust. 
4, oraz określa najlepsze praktyki. 
Sprawozdanie oparte jest na najlepszych 
dostępnych informacjach, w tym 
uzyskanych w wyniku konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami, oraz na 
praktycznych doświadczeniach zdobytych 
w trakcie stosowania systemu. 
Sprawozdanie uwzględnia odpowiednie, 
uznane na skalę międzynarodową normy i 
wytyczne, w tym opracowane przez 
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO) i Sojusz ISEAL. W 
sprawozdaniu analizuje się w odniesieniu 
do każdej umowy i systemu między 
innymi:
- niezależność, warunki i częstotliwość 
audytów,
- dostępność i doświadczenie w 
stosowaniu metod wykrywania braku 
zgodności i postępowania w takim 
przypadku,
- przejrzystość, zwłaszcza w odniesieniu do 
dostępności systemu, dostępność 
tłumaczeń na języki urzędowe krajów i 
regionów, z których pochodzą surowce, 
dostępność wykazów certyfikowanych 
podmiotów i odpowiednich certyfikatów, 
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dostępność sprawozdań z audytu,
- udział zainteresowanych podmiotów, 
zwłaszcza, jeśli chodzi o konsultacje ze 
społecznościami tubylczymi i lokalnymi 
podczas sporządzania i prowadzenia 
przeglądu systemu, a także podczas 
audytów,
- ogólną solidność systemu, zwłaszcza w 
świetle zasad dotyczących akredytacji, 
kwalifikacji i niezależności audytorów i 
odpowiednich jednostek systemu,
- rynkową aktualizację systemu.
Komisja, jeśli jest to właściwe w świetle 
sprawozdania, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek w 
sprawie poprawki przepisów dyrektywy 
dotyczących dobrowolnych systemów,
mając na celu promowanie najlepszych 
praktyk.“

Or. en

Poprawka 267
Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7c – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) W art. 7c dodaje się ustęp 9a w 
brzmieniu:
„9a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w 
celu zapobieżenia dokonywaniu w sposób 
oszukańczy klasyfikacji surowców jako 
odpadów niezgodnie z art. 4 dyrektywy 
2008/98/WE lub porównywalnym 
programem zapobiegania powstawania 
odpadów lub programem gospodarki 
odpadami. Te akty delegowane zostaną 
przyjęte najpóźniej do dnia 31 grudnia 
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2015 r., w którym to okresie surowce nie 
będą uznawane za odpady do celów 
niniejszej dyrektywy.”

Or. en

Poprawka 268
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 270
Anne Delvaux

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) poprzez zastosowanie wartości 
standardowej, jeżeli wartość 
standardowa ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danego łańcucha 
produkcji została określona w 
załączniku IV część A lub B i jeżeli 
wartość edl dla tych biopaliw lub 
biopłynów obliczona zgodnie z 
załącznikiem IV część C pkt 7 jest równa 
zeru lub jest mniejsza od zera, dodając 
wartości emisji wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów
określone w załączniku IV część C pkt 
19a;”
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Or. en

Uzasadnienie

Włączenie emisji wynikających z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów do 
obliczeń emisji gazów cieplarnianych pochodzących z biopaliw od 2018 r.

Poprawka 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) jeżeli wartość standardowa 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danej ścieżki 
produkcji została określona w 
załączniku IV część A lub B i jeżeli 
wartość edl dla tych biopaliw lub 
biopłynów obliczona zgodnie z 
załącznikiem IV część C pkt 7 jest równa 
zeru lub jest mniejsza od zera, poprzez 
zastosowanie tej wartości 
standardowej;”

Or. en

Poprawka 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) w ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
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„Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku przekroczenia 
maksymalnego wkładu określonego w art. 
3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 2009/28/WE 
obliczenia, o których mowa w lit. a), b) i c) 
uwzględniały emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zgodnie z załącznikiem V.”

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do włączenia emisji wynikających z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów do obliczeń emisji gazów cieplarnianych pochodzących z biopaliw o wartości 
przekraczającej górny pułap.

Poprawka 273
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zdecydować, w drodze 
aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
11 ust. 3, że sprawozdania określone w 
ust. 3 zawierają dokładne dane do celów 
pomiaru emisji gazów cieplarnianych 
związanych z uprawą surowców do 
biopaliw, które są najczęściej 
produkowane na tych obszarach, do celów 
art. 7b ust. 2.

skreślony

Or. fr

Poprawka 274
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
korygowania szacowanych wartości 
typowych i standardowych w załączniku 
IV części B i E, zgodnie z art. 10a.

skreślony

Or. fr

Poprawka 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
korygowania szacowanych wartości 
typowych i standardowych w załączniku 
IV części B i E, zgodnie z art. 10a.

skreślony

Or. en

Poprawka 276
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 6



AM\937596PL.doc 43/99 PE513.033v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
zmianę proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenie nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji; 
włączenie dodatkowych wartości, w 
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdą nowe surowce do produkcji 
biopaliw; przegląd kategorii, w których do 
biopaliw są przypisane zerowe emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów; oraz opracowanie 
wskaźników dotyczących surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 10a.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie motywu 19 i artykułu 7a ust 6.

Poprawka 277
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 - punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
zmianę proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 

skreślony
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gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenie nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji; 
włączenie dodatkowych wartości, w
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdą nowe surowce do produkcji 
biopaliw; przegląd kategorii, w których do 
biopaliw są przypisane zerowe emisje 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów; oraz 
opracowanie wskaźników dotyczących 
surowców uzyskiwanych z niespożywczego 
materiału celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 10a.

Or. es

Poprawka 278
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
zmianę proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenie nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji; 
włączenie dodatkowych wartości, w 
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdą nowe surowce do produkcji 
biopaliw; przegląd kategorii, w których do 
biopaliw są przypisane zerowe emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów; oraz opracowanie 
wskaźników dotyczących surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i z materiału 

skreślony
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lignocelulozowego, zgodnie z art. 10a.

Or. fr

Poprawka 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
zmianę proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenie nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji; 
włączenie dodatkowych wartości, w 
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdą nowe surowce do produkcji 
biopaliw; przegląd kategorii, w których do 
biopaliw są przypisane zerowe emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów; oraz opracowanie 
wskaźników dotyczących surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 10a.

skreślony

Or. en

Poprawka 280
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a



PE513.033v01-00 46/99 AM\937596PL.doc

PL

Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
zmianę proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenie nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji; 
włączenie dodatkowych wartości, w 
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdą nowe surowce do produkcji 
biopaliw; przegląd kategorii, w których do 
biopaliw są przypisane zerowe emisje 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów; oraz opracowanie 
wskaźników dotyczących surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 10a.

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, określenie
wartości pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów na każdy rok 
zgodnie z załącznikiem V; wprowadzenia 
nowych wartości na wyższych poziomach 
dezagregacji (np. na poziomie surowca); 
włączenia dodatkowych wartości, w 
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdzie nowy surowiec do produkcji 
biopaliw; oraz opracowania wskaźników 
dotyczących surowców uzyskiwanych z 
niespożywczego materiału celulozowego i 
z materiału lignocelulozowego, zgodnie z 
art. 10a.

Or. en

Uzasadnienie

Coroczne określanie wartości emisji wynikających z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów. 

Poprawka 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
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naukowo-technicznego, w tym poprzez 
zmianę proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenie nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji; 
włączenie dodatkowych wartości, w 
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdą nowe surowce do produkcji 
biopaliw; przegląd kategorii, w których do 
biopaliw są przypisane zerowe emisje 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów; oraz opracowanie 
wskaźników dotyczących surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 10a.

naukowo-technicznego, w tym poprzez 
zmianę proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenie nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji; 
włączenie dodatkowych wartości, w 
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdą nowe surowce do produkcji 
biopaliw; przegląd kategorii, w których do 
biopaliw są przypisane zerowe emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów; oraz opracowanie 
wskaźników dotyczących surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 10a, pod 
warunkiem, że wspomniane akty 
delegowane zapewnią wsparcie badań i
rozwoju innowacyjnych technologii, 
uwzględniając równocześnie konieczność 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw oleju 
napędowego, który jest stosowany w 
większej części europejskiego parku 
samochodowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby nie tworzyć atmosfery niepewności, co mogłoby powstrzymać inwestycje planowane 
środki mają na celu sprzyjanie badaniom i rozwojowi w państwach członkowskich oraz 
zaspokajanie wymogów rynku z uwzględnieniem specyfiki europejskiego parku 
samochodowego.

Poprawka 282
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
zmianę proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenie nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji; 
włączenie dodatkowych wartości, w 
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdą nowe surowce do produkcji 
biopaliw; przegląd kategorii, w których do 
biopaliw są przypisane zerowe emisje 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów; oraz opracowanie 
wskaźników dotyczących surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 10a.

aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
zmianę proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenie nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji; 
włączenie dodatkowych wartości, w 
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdą nowe surowce do produkcji 
biopaliw; przegląd kategorii, w których do 
biopaliw są przypisane zerowe emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów; oraz opracowanie 
wskaźników dotyczących surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 10a. W
miarę możliwości wspomniane akty 
delegowane będą sprzyjać rozwojowi 
innowacyjnych i skutecznych technologii 
dostosowanych do potrzeb związanych z 
ochroną środowiska.

Or. fr

Poprawka 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Aby zapewnić ochronę inwestycjom 
już poczynionym na rzecz instalacji, które 
rozpoczęły działalność w dniu 1 lipca 2014 
r. lub przed tą datą, emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntu, o których mowa w załączniku V 
niniejszej dyrektywy, w obliczeniach 
dokonywanych na podstawie ust. 1 w 
odniesieniu do udziału w całkowitym 
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zużyciu biopaliw produkowanych z upraw 
zbóż i innych upraw roślin 
wysokoskrobiowych, cukrów i upraw 
roślin oleistych lub innych rodzajów 
upraw energetycznych nie uwzględnia się 
w okresie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Or. en

Poprawka 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika IV do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
dodanie wartości dotyczących innych 
ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców oraz 
przez zmianę metodyki określonej w części 
C, zgodnie z art. 10a.”

Or. en

Poprawka 285
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 7 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ustępie 7 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika IV do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
dodanie wartości dotyczących innych 
ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców oraz 
przez zmianę metodyki określonej w części 
C, zgodnie z art. 10a.”

skreślona

Or. fr

Poprawka 286
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika IV do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
dodanie wartości dotyczących innych 
ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców oraz 
przez zmianę metodyki określonej w części 
C, zgodnie z art. 10a.”

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7d zawiera istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie jest objęty zakresem aktów 
delegowanych.
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Poprawka 287
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika IV do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
dodanie wartości dotyczących innych 
ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców oraz 
przez zmianę metodyki określonej w części 
C, zgodnie z art. 10a.

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika IV do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
dodanie wartości dotyczących innych 
ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców, 
zgodnie z art. 10a.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie motywu 19 i artykułu 7a ust 6.

Poprawka 288
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 - punkt 3 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 10a 
dotyczącym ustalania szczegółowych 
definicji, w tym specyfikacji technicznych 
wymaganych dla kategorii określonych w 
załączniku IV część C pkt 9.”
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Or. es

Poprawka 289
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 - punkt 3 – litera c b (nowa)
98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) dodaje się ust. 8b w brzmieniu:
„8b. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 
r. Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy zawierający dalsze środki 
łagodzące pośrednie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów takie, jak 
wykorzystanie produktów równoległych, 
wzrost plonów, wydajność produkcyjna 
oraz uprawy na ziemiach leżących 
odłogiem, działające na takiej samej 
zasadzie, jak premia przyznawana za 
biomasę uzyskiwaną z terenów na 
warunkach określonych w załączniku IV 
część C pkt 8.”

Or. es

Poprawka 290
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 8a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W art. 8a ust. 3 wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

„3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmiany 
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limitu zawartości MMT w paliwie, 
określonego w ust. 2, zgodnie z art. 10a. 
Zmiana ta jest dokonywana na podstawie 
wyników oceny przeprowadzonej 
za pomocą metodologii testowania, 
o której mowa w ust. 1. Limit ten może 
zostać zmniejszony do zera 
w przypadkach, w których jest to 
uzasadnione oceną zagrożenia. Limit ten 
nie może zostać zwiększony, chyba że jest 
to uzasadnione oceną zagrożenia.”

Or. fr

Poprawka 291
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) W art. 9 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu:
„2a. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu wyników dotyczących biopaliw 
we wszystkich sezonowych warunkach 
występujących w całej Unii Europejskiej 
w celu zapewnienia tego, że jakość 
biopaliw używanych w pojazdach nie 
przyczyni się do zwiększenia emisji 
substancji zanieczyszczających, CO2 lub 
ogólnego poziomu emisji pochodzącej z 
pojazdów.
W razie konieczności Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących dostosowania 
do postępu naukowo-technicznego, o 
którym mowa w załącznikach I i II do 
niniejszej dyrektywy celem wprowadzenia 
szczególnych parametrów, limitów i metod 
próbnych, zgodnie z art. 10a.”
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Or. en

Uzasadnienie

Dokonywanie przeglądu standardów dotyczących konwencjonalnych biopaliw jest właściwym 
rozwiązaniem zmierzającym do zapewnienia konsumentom produktów o wysokiej jakości. W 
razie konieczności w dyrektywie 98/70/WE powinno się określić ważne parametry służące 
zapewnieniu jakości biopaliw. 

Poprawka 292
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) W art. 9 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu:
„2a. Komisja powinna dokonywać 
przeglądu wyników dotyczących biopaliw 
we wszystkich sezonowych warunkach 
występujących w całej Unii Europejskiej 
w celu zapewnienia tego, że jakość 
biopaliw używanych w pojazdach nie 
przyczyni się do zwiększenia emisji 
substancji zanieczyszczających, CO2 lub 
ogólnego poziomu emisji pochodzącej z 
pojazdów.
W razie konieczności Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących dostosowania 
do postępu naukowo-technicznego, o 
którym mowa w załącznikach I i II do 
niniejszej dyrektywy celem wprowadzenia 
szczególnych parametrów, limitów i metod 
próbnych, zgodnie z art. 10a.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonywać przeglądu standardów dotyczących konwencjonalnych biopaliw, aby 
zapewnić konsumentom dostępność produktów o wysokiej jakości. W razie konieczności w 
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dyrektywie 98/70/WE powinno się określić ważne parametry służące zapewnieniu jakości 
biopaliw.

Poprawka 293
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: skreślony
„1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania do postępu naukowo-
technicznego dopuszczalnych metod
analitycznych, o których mowa w 
załącznikach I, II i III, zgodnie z art. 
10a.”

Or. fr

Poprawka 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania do postępu naukowo-
technicznego dopuszczalnych metod 
analitycznych, o których mowa w 
załącznikach I, II i III, zgodnie z art. 10a.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych dotyczących 
dostosowania do postępu naukowo-
technicznego dopuszczalnych metod 
analitycznych, o których mowa w 
załącznikach I, II i III, zgodnie z art. 10a.

Or. en
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Poprawka 295
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dodaje się art. 10a w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 10a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Przekazania uprawnień, o którym 
mowa w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit 
drugi, art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d 
ust. 7, art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, 
dokonuje się na czas nieokreślony od dnia 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit 
drugi, art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d 
ust. 7, art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
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art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1 wchodzi w 
życie tylko wówczas, gdy Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie 2 miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.”

Or. fr

Poprawka 296
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, dokonuje się na
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 7, art. 8a ust. 3 i 
art. 10 ust. 1, dokonuje się na rzecz Komisji 
na okres 5 pięciu lat od [dzień wejścia w 
życie niniejszego aktu zmieniającego]. 
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później, niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później, niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. en
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Uzasadnienie

Spójność ze standardowym brzmieniem aktów delegowanych Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7,
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, dokonuje się na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, 
dokonuje się na czas nieokreślony od dnia 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 298
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, dokonuje się na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 7, art. 7d ust. 8a, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, dokonuje się na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. es
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Poprawka 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, dokonuje się na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 1a, art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, 
art. 7d ust. 7, art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, 
dokonuje się na czas nieokreślony od dnia 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 300
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 7, art. 7d ust. 8, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. es
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Poprawka 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7,
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 302
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 7, art. 8a ust. 3 i 
art. 10 ust. 1, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 



AM\937596PL.doc 61/99 PE513.033v01-00

PL

Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 1a, art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, 
art. 7d ust. 7, art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 304
Pilar Ayuso
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 
7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, art. 8a 
ust. 3 i art. 10 ust. 1 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 
7d ust. 5, art. 7d ust. 7, art. 7d ust. 8, art. 8a 
ust. 3 i art. 10 ust. 1 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. es

Poprawka 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 
7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, art. 
8a ust. 3 i art. 10 ust. 1 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie 2 miesięcy od przekazania tego 
aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 
7d ust. 5, art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie 2 miesięcy 
od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
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wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

ten przedłuża się o 2 miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 
7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, art. 8a 
ust. 3 i art. 10 ust. 1 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 
7d ust. 1a, art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 
7d ust. 7, art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1 
wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt -1 (nowy)
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Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wspólne ramy dla promowania energii 
ze źródeł odnawialnych. Określa ona 
obowiązkowe krajowe cele ogólne w 
odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w 
końcowym zużyciu energii brutto [...]. 
Ustanawia ona zasady dotyczące 
statystycznych przekazów między 
państwami członkowskimi, wspólnych 
projektów między państwami 
członkowskimi i z państwami trzecimi, 
gwarancji pochodzenia, procedur 
administracyjnych, informacji i szkoleń 
oraz dostępu energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci 
elektroenergetycznej. Określa ona 
kryteria zrównoważonego rozwoju dla 
biopaliw i biopłynów.”

Or. it

Poprawka 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt - 1 (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) Art. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:
„e) «biomasa» oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, 
odpadów lub pozostałości pochodzenia 
biologicznego z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów 
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przemysłu, w tym rybołówstwa i 
akwakultury, a także ulegającą 
biodegradacji część odpadów 
przemysłowych i miejskich, lecz z 
wyłączeniem leśnictwa i innych części z 
drewna, które pod względem 
przemysłowym lub ekonomicznym nadają 
się do ponownego wykorzystania lub 
recyklingu w celu ich dalszego 
użytkowania;”

Or. en

Poprawka 309
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt - 1 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) Art. 2 lit. k) otrzymuje brzmienie:
„k) «system wsparcia» oznacza każdy 
instrument, system lub mechanizm 
stosowany przez państwo członkowskie 
lub grupę państw członkowskich, który 
promuje wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych dzięki zmniejszeniu 
kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za 
którą można ją sprzedać, lub 
zwiększeniu – poprzez nałożenie 
obowiązku stosowania energii 
odnawialnej lub w inny sposób – jej 
nabywanej ilości; obejmuje on, między 
innymi, pomoc inwestycyjną, zwolnienia 
z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot 
podatków, systemy wsparcia polegające 
na nałożeniu obowiązku 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym również systemy 
posługujące się zielonymi certyfikatami, 
oraz systemy bezpośredniego wsparcia 
cen, w tym gwarantowane ceny zakupu 
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oraz premie opcyjne; systemy wsparcia 
nie mogą powodować zakłóceń na rynku 
w zakresie cen surowców dla innych 
sektorów przemysłowych, w których 
tradycyjnie używa się tych samych 
surowców;”

Or. fr

Poprawka 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) Art. 2 lit. k) otrzymuje brzmienie:
„k) «system wsparcia» oznacza każdy 
instrument, system lub mechanizm 
stosowany przez państwo członkowskie 
lub grupę państw członkowskich, który 
promuje wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych dzięki zmniejszeniu 
kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za 
którą można ją sprzedać, lub 
zwiększeniu — poprzez nałożenie 
obowiązku stosowania energii 
odnawialnej lub w inny sposób — jej 
nabywanej ilości; obejmuje on, między 
innymi, pomoc inwestycyjną, zwolnienia 
z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot 
podatków, systemy wsparcia polegające 
na nałożeniu obowiązku 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym również systemy 
posługujące się zielonymi certyfikatami, 
oraz systemy bezpośredniego wsparcia 
cen, w tym gwarantowane ceny zakupu 
oraz premie opcyjnie; systemy wsparcia 
nie mogą powodować zakłóceń na rynku 
w zakresie cen surowców dla innych 
sektorów przemysłowych, w których 
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tradycyjnie używa się tych samych 
surowców;”

Or. en

Poprawka 311
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W art. 2 dodaje się literę pa) w 
brzmieniu:
„pa) «biomasa niepowodująca pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów»
oznacza biomasę spełniającą jedno z 
kryteriów określonych w załączniku 
VIII;”

Or. en

Poprawka 312
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera p b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) W art. 2 dodaje się literę pb) w 
brzmieniu:
„pb) «konwencjonalne biopaliwo»
oznacza dowolne biopaliwo składające się 
z oleju roślinnego lub dowolne biopaliwo 
wyprodukowane ze skrobi (odpadowej lub 
innej), oleju roślinnego (odpadowego lub 
innego), tłuszczów zwierzęcych 
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(odpadowych lub innych) lub cukru;”

Or. en

Poprawka 313
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W art. 2 dodaje się literę pa) w 
brzmieniu:
„pa) «zaawansowane biopaliwa»: 
biopaliwa wyprodukowane z surowców, 
które nie konkurują bezpośrednio z 
uprawami roślin spożywczych i 
paszowych; w załączniku IX 
przedstawiony został niewyczerpujący 
wykaz zaawansowanych biopaliw; 
Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania tego wykazu do postępu 
naukowo-technicznego zgodnie z art. 
25b;”

Or. es

Poprawka 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W art. 2 dodaje się literę pa) w 
brzmieniu:
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„pa) «zaawansowane biopaliwa»
oznaczają materiał biologiczny, którego 
odpowiedni, alternatywny sposób 
wykorzystania wiąże się z emisją znacznej 
ilości metanu lub podtlenku azotu bez 
wytworzenia użytecznej energii zgodnie z 
definicją znajdującą się w załączniku IX;
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 25b w 
celu dostosowania tego wykazu do postępu 
naukowo-technicznego;”

Or. sv

Poprawka 315
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera p c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c) W art. 2 dodaje się literę pc) w 
brzmieniu:
„ pc) «zaawansowane biopaliwo» oznacza 
biopaliwo określane powszechnie paliwem 
«drugiej generacji» lub «trzeciej 
generacji», niezawierające żadnego 
konwencjonalnego biopaliwa; biopaliwo 
produkowane z surowców celulozowych 
zawartych w konwencjonalnych 
gatunkach roślin uprawnych lub w tzw. 
produktach ubocznych tworzonych w 
konwencjonalnych procesach produkcji 
biopaliw jest uznawane za biopaliwo 
zaawansowane;”

Or. en

Poprawka 316
Chris Davies
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W art. 2 dodaje się literę pa) w 
brzmieniu:
„pa) «paliwo o niskiej zawartości węgla»
oznacza paliwo, które w ciągu cyklu życia 
wytwarza co najmniej 50% mniej emisji 
gazów cieplarnianych w stosunku do 
podstawowej normy dla paliw opartych na 
emisjach gazów cieplarnianych w cyklu 
życia paliw w przeliczeniu na jednostkę 
energii z paliw kopalnych w 2010 r.“

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększanie popytu na paliwa o niskiej zawartości węgla i ich promowanie ma istotne 
znaczenie.

Poprawka 317
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W art. 2 dodaje się literę pa) w 
brzmieniu:
„pa) «wychwytywanie i utylizacja 
dwutlenku węgla (CCU) na potrzeby 
transportu» oznacza proces polegający na 
wychwytywaniu odpadów zawierających 
duże ilości dwutlenku węgla (CO/CO2) i 
pozostałości gazowych ze 
nieodnawialnych źródeł energii i 
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przekształcaniu ich w paliwa 
wykorzystywane w sektorze transportu;”

Or. en

Poprawka 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W art. 2 dodaje się literę pa) w 
brzmieniu:
„pa) «pozostałości z przetwarzania» to 
substancje, które nie są produktami 
końcowymi, stanowiącymi właściwy, 
bezpośredni cel procesu produkcji; nie 
stanowią pierwotnego celu produkcji, a 
proces produkcji nie został celowo 
dostosowany do ich wytwarzania;”

Or. en

Uzasadnienie

W całej Europie istnieje kilka sposobów interpretacji pozostałości. W celu zapewnienia 
jasności powinno się uwzględnić jasną interpretację tego terminu. Powyższą definicję 
zastosowano w komunikacie Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów oraz obowiązujących zasad 
obliczeń w odniesieniu do biopaliw (2010/C 160/2).

Poprawka 319
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – tytuł



PE513.033v01-00 72/99 AM\937596PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tytuł otrzymuje brzmienie: skreślona
„Wiążące krajowe cele i środki w zakresie 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych”

Or. fr

Poprawka 320
Britta Reimers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 1 dodaje się akapit drugi w 
brzmieniu:

skreślona

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

Or. en

Poprawka 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 1 dodaje się akapit trzeci w 
brzmieniu:

skreślona

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

Or. it

Poprawka 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 1 dodaje się akapit drugi w 
brzmieniu:

skreślona

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

Or. en
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Poprawka 323
Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 1 dodaje się akapit drugi w 
brzmieniu:

skreślona

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

Or. es

Poprawka 324
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 1 dodaje się akapit drugi w 
brzmieniu:

skreślona

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

Poprawka 325
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 1 dodaje się akapit drugi 
w brzmieniu:

skreślona

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

Or. de

Uzasadnienie

Decyzyjność odnośnie do podejmowania koniecznych środków dla osiągnięcia wiążących 
celów ogólnych na poziomie krajowym, dotyczących zużycia energii ze źródeł odnawialnych, 
należy pozostawić państwom członkowskim na zasadzie subsydiarności.

Poprawka 326
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 1 dodaje się akapit drugi 
w brzmieniu:

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

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany obowiązujących aktów prawnych nie powinny prowadzić do dyskryminacji pewnych 
rodzajów biopaliw. Pierwotny cel udziału biopaliw w wysokości 10% do 2020 roku powinien 
zostać osiągnięty przy zastosowaniu wszystkich rodzajów biopaliw bez wprowadzania 
ograniczeń. Ograniczenie stosowania biopaliw pierwszej generacji stawia pod znakiem 
zapytania poczynione już inwestycje i hamuje innowacyjność przedsiębiorstw. 

Poprawka 327
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na potrzeby osiągnięcia celu, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, maksymalny 
łączny wkład konwencjonalnych i 
zaawansowanych biopaliw i biopłynów 
produkowanych z surowców określonych 
w załączniku IX nie może przekraczać 
ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu wkładowi określonemu w 
art. 3 ust. 4 lit. d).

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę łączny cel wyznaczony dla biopaliw konwencjonalnych i 
zaawansowanych.
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Poprawka 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sv

Poprawka 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na potrzeby osiągnięcia celu, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, maksymalny 
łączny wkład biopaliw i biopłynów 
produkowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów, 
upraw roślin oleistych oraz upraw 
energetycznych jest uzależniony od 
surowca uzyskanego z gruntu 
uprawianego w sposób zwiększający 
ogólną zdolność pochłaniania dwutlenku 
węgla przez grunt oraz zapewniający 
ochronę żyzności gleby, i nie może 
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przekraczać ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu wkładowi określonemu w 
art. 3 ust. 4.

Or. en

Poprawka 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 331
Paolo Bartolozzi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 1 dodaje się akapit drugi a w 
brzmieniu:
„W 2020 r. co najmniej 3% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu 
będzie energią pochodzącą z 
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zaawansowanych biopaliw. W 2025 r. co 
najmniej 5% końcowego zużycia energii w 
sektorze transportu będzie energią 
pochodzącą z zaawansowanych biopaliw.”

Or. en

Poprawka 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„4. Każde państwo członkowskie 
zapewnia, aby jego udział energii z
zaawansowanych źródeł energii we 
wszystkich rodzajach transportu w 2020 
r. wynosił co najmniej 3% końcowego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.”

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce zastąpiono cel wynoszący 10% dla biopaliw w sektorze transportu 
celem wynoszącym 3% dla zaawansowanych źródeł energii w sektorze transportu, tj. 
zaawansowanych biopaliw oraz wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (np. 
wykorzystywanie nieuniknionych odpadów gazowych do procesu fermentacji mikrobiotycznej 
w celu wyprodukowania płynnego lub gazowego paliwa). Biorąc pod uwagę wielokrotne
obliczanie odpowiada to podobnemu celowi ilościowemu określonemu we wniosku Komisji 
bez konieczności wykorzystywania upraw pochodzących z gruntu.

Poprawka 333
Sophie Auconie

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„4. Każde państwo członkowskie 
zapewnia, aby jego udział energii ze 
źródeł odnawialnych we wszystkich 
rodzajach transportu w 2020 r. wynosił 
co najmniej 8% końcowego zużycia 
energii w transporcie w tym państwie 
członkowskim.”

Or. fr

Poprawka 334
Anne Delvaux

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„4. Każde państwo członkowskie 
zapewnia, aby jego udział energii ze 
źródeł odnawialnych we wszystkich 
rodzajach transportu w 2020 r. wynosił 
co najmniej 10% końcowego zużycia 
energii w transporcie w tym państwie 
członkowskim. Państwo członkowskie 
może odstąpić od tego celu przy spełnieniu 
następujących warunków:
- państwo członkowskie osiągnie cele 
określone w ust. 1 i 2;
- całkowite zużycie energii w sektorze 
transportowym państwa członkowskiego 
nie przekroczy progów przewidzianych w 
krajowym planie działania w zakresie 
energii odnawialnych;
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- państwo członkowskie wykaże, że takie 
odstępstwo pozwoli na osiągnięcie celów 
określonych w ust. 1 i 2 mniejszym 
kosztem i dołoży starań, aby przekroczyć 
te cele.”

Or. en

Uzasadnienie

Cel wynoszący 10% odnawialnej energii dla sektora transportu może przynieść negatywne 
skutki (np. nadmierną produkcję agropaliw, które wchodzą w kontakt z żywnością). Należy 
zezwolić państwom członkowskim na osiąganie celów w sposób alternatywny.

Poprawka 335
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„4. Każde państwo członkowskie 
zapewnia, aby jego udział energii ze 
źródeł odnawialnych we wszystkich 
rodzajach transportu w 2020 r. wynosił 
co najmniej 10% końcowego zużycia 
energii w transporcie, oraz aby w 2020 r. 
udział energii ze źródeł odnawialnych 
w sektorze benzynowym wynosił co 
najmniej 10% końcowego zużycia energii 
opartej na benzynie w tym państwie 
członkowskim.”

Or. fr

Poprawka 336
Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) po akapicie pierwszym dodaje się 
akapity w brzmieniu:
„W 2020 r. co najmniej 2% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu 
będzie stanowić energia pochodząca z 
zaawansowanych biopaliw.
W 2025 r. co najmniej 4% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu 
będzie stanowić energia pochodząca z 
zaawansowanych biopaliw.”

Or. es

Poprawka 337
Sophie Auconie

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) po akapicie pierwszym dodaje się 
akapity w brzmieniu:
„W 2020 r. co najmniej 2% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu 
będzie stanowić energia pochodząca z 
zaawansowanych biopaliw.
W 2025 r. co najmniej 4% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu 
będzie stanowić energia pochodząca z 
zaawansowanych biopaliw.”

Or. fr
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Poprawka 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ust. 4 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślona

(i) w lit. b) dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Przepisy niniejszej litery stosuje się, nie 
naruszając przepisów art. 17 ust. 1 lit. a) i 
art. 3 ust. 4 lit. d);”
(ii) dodaje się lit. d) w brzmieniu:
„(d) do celów obliczeń biopaliw w 
liczniku, udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych nie może 
przekraczać 5 % – która to wartość 
stanowi szacowany udział na koniec 
2011 r. – końcowego zużycia energii w 
sektorze transportu w 2020 r.”;
(iii) dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„wkład:
(i) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część A jest uznawany za czterokrotność 
ich wartości energetycznej;
(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część B jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej;
(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
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kategorie określone w ppkt (i)–(iii). 
Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących obliczeń. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących wykazu 
surowców określonego w załączniku IX, 
zgodnie z art. 25b.”;

Or. it

Uzasadnienie

Aby rozwiązać w zarodku problem zrównoważenia biopaliw, trzeba wyeliminować przyczynę 
jego powstawania, mianowicie zlikwidować 10% wiążący cel wyznaczony przez dyrektywę 
2009/28/WE. Ponadto istnieją skuteczne i mniej problematyczne alternatywy mające na celu 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu takie, jak na przykład 
zwiększenie efektywności energetycznej pojazdów lub promocja transportu publicznego (w 
szczególności kolejowego).

</Amend>

Poprawka 339
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - punkt 2 – litera c – podpunkt i
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w lit. b) dodaje się zdanie w brzmieniu: skreślony
„Przepisy niniejszej litery stosuje się, nie 
naruszając przepisów art. 17 ust. 1 lit. a) 
i art. 3 ust. 4 lit. d);”;

Or. es

Poprawka 340
Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt i
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w lit. b) dodaje się zdanie w brzmieniu: (i) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„Przepisy niniejszej litery stosuje się, nie 
naruszając przepisów art. 17 ust. 1 lit. a) i 
art. 3 ust. 4 lit. d);”

„b) do obliczenia licznika, tzn. ilości 
energii ze źródeł odnawialnych oraz z 
wychwytywania i utylizacji dwutlenku 
węgla, zużytej w transporcie do celów 
akapitu pierwszego, uwzględnia się
wszystkie rodzaje zaawansowanej energii 
pochodzącej z surowców wymienionych w 
załączniku IX, odnawialnej energii 
elektrycznej oraz energii z CCU zużytej na 
potrzeby transportu. Przepisy niniejszej 
litery stosuje się, nie naruszając przepisów 
art. 17 ust. 1 lit. a) i art. 3 ust. 4 lit. d);”

Or. en

Uzasadnienie

Zaawansowane biopaliwa, odnawialna energia elektryczna oraz wychwytywanie i utylizacja 
dwutlenku węgla w sektorze transportu (np. wykorzystywanie nieuniknionych odpadów 
gazowych do procesu fermentacji mikrobiotycznej w celu wyprodukowania płynnego lub 
gazowego paliwa) przyczyni się do osiągnięcia 3% celu wyznaczonego dla zaawansowanych 
źródeł energii w sektorze transportu.

Poprawka 341
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt i a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera c – zdanie drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) w lit. c) zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie:
„Ponadto do obliczenia ilości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł 
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energii zużywanej przez elektryczne 
pojazdy (drogowe i niedrogowe) uznaje 
się, że zużycie to równe jest pomnożonej 
przez 5 wartości energetycznej 
przypadającej na pobraną energię 
elektryczną z odnawialnych źródeł 
energii.”

Or. en

Poprawka 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt i a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera c – zdanie drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) w lit. c) zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie:
„Ponadto do obliczenia ilości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii zużywanej przez elektryczne 
pojazdy drogowe, uznaje się, że zużycie 
to równe jest pomnożonej przez 5 
wartości energetycznej przypadającej na 
pobraną energię elektryczną z 
odnawialnych źródeł energii.”

Or. en

Poprawka 343
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt i a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera c – zdanie drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) w lit. c) zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie:
„Ponadto do obliczenia ilości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii zużywanej przez elektryczne 
pojazdy drogowe, uznaje się, że zużycie 
to równe jest pomnożonej przez 4 
wartości energetycznej przypadającej na 
pobraną energię elektryczną z 
odnawialnych źródeł energii.“

Or. en

Poprawka 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt i a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera c – zdanie drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) w lit. c) zdanie drugie otrzymuje 
następujące brzmienie:
„Ponadto do obliczenia ilości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii zużywanej przez elektryczne 
pojazdy drogowe i kolejki elektryczne, 
uznaje się, że zużycie to równe jest
pomnożonej przez 2,5 wartości 
energetycznej przypadającej na pobraną 
energię elektryczną z odnawialnych 
źródeł energii.”

Or. en

Poprawka 345
Pilar Ayuso
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - punkt 2 – litera c – podpunkt ii
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Poprawka 346
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku:

(i) udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z surowców 
wymienionych w art. 21 ust. 2 wynosi co 
najmniej 2% końcowego zużycia energii w 
sektorze transportu w roku 2020; oraz
(ii) udział energii z biopaliw 
produkowanych z roślin spożywczych 
wynosi co najmniej 8% końcowego 
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zużycia energii.

Or. de

Uzasadnienie

Dwu- lub czterokrotne wliczenie doprowadziłoby do zniekształceń na najważniejszych
rynkach surowcowych, a obecne metody recyklingu odpadów zostałyby wyparte. W rezultacie 
doszłoby do zwiększenia produkcji odpadów oraz globalnego przemieszczania odpadów w 
kierunku Unii Europejskiej.

Poprawka 347
Britta Reimers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku:

(i) udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z surowców 
wymienionych w załączniku IX wynosi co 
najmniej 2% końcowego zużycia energii w 
sektorze transportu w 2020 r.; oraz
(ii) udział energii z biopaliw 
produkowanych z roślin spożywczych 
wynosi co najmniej 8% [10%] końcowego 
zużycia energii.

Or. en
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Poprawka 348
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku:

(i) udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z surowców
wymienionych w załączniku IX wynosi co 
najmniej 2% końcowego zużycia energii w 
sektorze transportu w roku 2020; oraz
(ii) udział energii z biopaliw 
produkowanych z roślin spożywczych 
wynosi co najmniej 8% końcowego 
zużycia energii.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie ograniczenia w wysokości 5% na biopaliwa pierwszej generacji zagrażałoby 
osiągnięciu celu określonego w dyrektywie 2009/28/WE, w ramach którego udział energii ze 
źródeł odnawialnych w sektorze transportu do 2020 roku powinien wynosić co najmniej 10% 
całkowitego zużycia energii. Zaawansowane biopaliwa są nadal w fazie rozwoju i w tym 
dziesięcioleciu nie będą mogły być jeszcze w pełni wykorzystywane komercyjnie. Dlatego 
konieczne jest stworzenie osobnej regulacji dotyczącej 2% udziału.

Poprawka 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt ii
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do obliczeń biopaliw w liczniku, (i)
udział energii z biopaliw z surowców 
określonych w załączniku IX część A i 
część B powinien wynosić co najmniej 2% 
końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r., a (ii) udział energii z 
biopaliw wyprodukowanych z upraw zbóż 
i innych roślin wysokoskrobiowych oraz 
cukrów powinien wynosić 8% końcowego 
zużycia energii w sektorze benzynowym w 
2020 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zatem wspierać badania i rozwój we wszystkich sektorach o dużym potencjale za 
pomocą systemu oceny efektywności energetycznej lub przez określenie podcelów włączenia 
pozwalających na uzyskanie widoczności działalności dla inwestorów, zależnie od dojrzałości 
sektora.

Poprawka 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z zaawansowanych biopaliw 
nie może być niższy, niż 2% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w 
2020 r.

Or. en
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Poprawka 351
Erik Bánki

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z zaawansowanych biopaliw 
nie może być niższy, niż 2% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w 
2020 r.

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 roku w wysokości co najmniej 10% ich całkowitego zużycia energii. 
Zaawansowane biopaliwa są nadal w fazie rozwoju i – jak stwierdzono w projekcie badań 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa – w tej dekadzie nie będą 
one jeszcze w pełni wykorzystywane komercyjnie. W celu zapewnienia dostępu do rynku dla 
tych paliw konieczne jest stworzenie osobnego celu w wysokości 2%.

Poprawka 352
Paolo Bartolozzi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 

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

wymienionych w części A załącznika IX 
(zaawansowane biopaliwa) wynosi co 
najmniej 3% końcowego zużycia energii w 
sektorze transportu w 2020 r.; biopaliwa 
wyprodukowane z surowców 
wymienionych w części B załącznika IX są 
uznawane za dwukrotność ich wartości 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 353
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z konwencjonalnych i 
zaawansowanych biopaliw nie może 
przekraczać 8% – która to wartość stanowi 
szacowany udział na koniec 2011 r. –
końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę łączny cel wyznaczony dla biopaliw konwencjonalnych i 
zaawansowanych.

Poprawka 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów,
upraw roślin oleistych oraz upraw 
energetycznych nie może przekraczać 3%
– która to wartość stanowi szacowany 
udział na koniec 2011 r. – końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w 
2020 r.

Or. en

Poprawka 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw roślin 
oleistych nie może przekraczać 4% – która 
to wartość stanowi szacowany udział na 
koniec 2011 r. – końcowego zużycia 
energii w sektorze transportu w 2020 r.

Or. sv

Poprawka 356
Dan Jørgensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych i innych upraw 
energetycznych zajmujących grunty nie 
może przekraczać 4% – która to wartość 
stanowi szacowany udział na koniec 2011 
r. – końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r.

Or. en

Poprawka 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych i innych upraw 
energetycznych określonych w części A 
załącznika VIII nie może przekraczać 7%
– która to wartość stanowi szacowany 
udział na koniec 2011 r. – końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w 
2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy rozwiązywać jednego problemu kosztem stwarzania innego problemu. Mnożniki 
proponowane dla „zaawansowanych“ biopaliw mogą przyczynić się do pośpiechu w ich 



PE513.033v01-00 96/99 AM\937596PL.doc

PL

produkcji przy niejasnych, na chwilę obecną, skutkach dla ekosystemu leśnego, żyzności gleby 
i ekosystemów.

Poprawka 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw roślin 
spożywczych i wyspecjalizowanych upraw 
energetycznych nie może przekraczać 5%
– która to wartość stanowi szacowany 
udział na koniec 2011 r. – końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w 
2020 r.

Or. en

Poprawka 359
Christofer Fjellner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw roślin 
oleistych nie może przekraczać 5% – która 
to wartość stanowi szacowany udział na 
koniec 2011 r. – końcowego zużycia 
energii w sektorze transportu w 2020 r.
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Or. en

Uzasadnienie

W ocenie oddziaływania towarzyszącej niniejszemu wnioskowi uznano, iż oszacowanie 
dokładnej ilości emisji wynikających z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntu jest 
trudne. Z uwagi na te niejasne kwestie należy zachować ostrożność. Niemniej jednak jeden 
wniosek wydaje się pewny, a mianowicie taki, że istnieje oczywista różnica między 
bioetanolem a bioolejem napędowym, jeżeli chodzi o emisje wynikające z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Poziom emisji wynikający z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów i emisji bezpośrednich wytwarzanych przez bioetanol jest znacznie 
niższy, w związku z czym wykorzystywanie bioetanolu znacząco zmniejsza poziom emisji 
pochodzących z sektora transportu. Powyższą różnicę należy uwzględnić w aktualnych 
przeglądach dyrektyw.

Poprawka 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych nie może 
przekraczać 5% – która to wartość stanowi 
szacowany udział na koniec 2011 r. – oraz 
udział odnawialnej energii elektrycznej 
wykorzystywanej w sektorze drogowym i 
kolejowym lub wykorzystanie 
odnawialnych paliw pochodzenia 
niebiologicznego wynosi co najmniej 2,5%
końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r. 

Or. en

Poprawka 361
Erik Bánki



PE513.033v01-00 98/99 AM\937596PL.doc

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) dodaje się lit. da) w brzmieniu:
„da) w latach następujących po roku 2020 
państwa członkowskie mają za zadanie 
utrzymać udział energii ze źródeł 
odnawialnych co najmniej na poziomie 
określonym w pierwszym akapicie.”

Or. en

Uzasadnienie

Cele unijnej polityki dotyczącej przeciwdziałania zmianie klimatu powinny zostać 
przeniesione na okres następujący po 2020 r. Jednocześnie istniejące i nowe inwestycje 
wymagają stworzenia stabilnych ram regulacyjnych i zapewnienia ochrony ich 
uzasadnionych oczekiwań.

Poprawka 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) dodaje się lit. da) w brzmieniu:
„da) udział zaawansowanych biopaliw w 
końcowym zużyciu energii w sektorze 
transportu w 2020 r. powinien wynosić co 
najmniej 3%.”

Or. sv

Poprawka 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt ii a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) dodaje się lit. da) w brzmieniu:
„da) udział zaawansowanych biopaliw w 
końcowym zużyciu energii w sektorze 
transportu w 2020 r. powinien wynosić co 
najmniej 3%.”

Or. en


