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Poprawka 364
Britta Reimers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) dodaje się lit. e) w brzmieniu: skreślony
„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 
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. en
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Poprawka 365
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) Dodaje się lit. e) w brzmieniu: skreślony
„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 
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. de

Uzasadnienie

Stosowanie mnożników doprowadziłoby do zakłóceń na ważnych rynkach surowców, 
istniejące metody utylizacji odpadów surowcowych zostałyby wyparte z rynku. Skutkiem 
byłyby zwiększenie produkcji odpadów oraz globalna turystyka „śmieciowa” w kierunku Unii 
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Europejskiej.

Poprawka 366
Erik Bánki

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) dodaje się lit. e) w brzmieniu: skreślony
„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 
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. en
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Uzasadnienie

Wielokrotne naliczanie to oszustwo statystyczne, które wprowadza w błąd opinię publiczną co 
do faktycznego wkładu zaawansowanych biopaliw i zagraża celom dot. klimatu na rok 2020, 
kwestionuje cele dyrektyw 98/70/WE oraz 2009/28/WE, redukuje dostępność odnawialnych 
źródeł energii w sektorze transportu, zwiększa zależność UE od energii i opóźnia redukcję 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu. 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.

Poprawka 367
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) Dodaje się lit. e) w brzmieniu: skreślony
„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 
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.
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Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących wykazu 
surowców określonego w załączniku IX, 
zgodnie z art. 25b”;

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 368
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) Dodaje się lit. e) w brzmieniu: skreślony
„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 
kategorie określone w ppkt (i)–(iii).
Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
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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. de

Uzasadnienie

Zastosowanie mnożników w obliczeniach powoduje trudności z punktu widzenia 
statystycznego, ponieważ w ten sposób powstają „wirtualne” biopaliwa, co stawia pod 
znakiem zapytania cele klimatyczne na rok 2020. Wniosek Komisji wprowadza w błąd opinię 
publiczną co do rzeczywistego udziału zaawansowanych biopaliw, który będzie wynosił 
jedynie jedną czwartą wykazywanej objętości. Ponadto zastosowanie mnożnika w 
obliczeniach doprowadzi do zwiększenia udziału paliw kopalnych w sektorze transportu UE.

Poprawka 369
Sophie Auconie

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) dodaje się lit. e) w brzmieniu: skreślony
„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 
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modyfikowane, tak aby obejmowały je 
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. fr

Poprawka 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wkład: skreślony
(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.

Or. sv

Poprawka 371
Julie Girling
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt iii
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera e – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wkład: skreślony
(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.

Or. en

Uzasadnienie

Wielokrotne naliczanie nie jest efektywnym narzędziem służącym osiąganiu celów 
wyznaczonych w tej dyrektywie, stąd też powinno być usunięte z tekstu dyrektywy.

Poprawka 372
Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wkład: skreślony
(i) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część A jest uznawany za czterokrotność 
ich wartości energetycznej;
(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
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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.

Or. es

Poprawka 373
Paolo Bartolozzi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wkład: skreślony
(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.

Or. en

Poprawka 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część A jest uznawany za czterokrotność 
ich wartości energetycznej;

skreślony

Or. en

Poprawka 375
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 A jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Powinien być stosowany tylko jeden poziom wielokrotnego naliczania, ponieważ dwa poziomy 
stają się problematyczne w kategoriach technologii i neutralności konkurencji. Dlaczego 
jeden materiał jest lepszy niż drugi i kto ma o tym decydować? Naliczanie czterokrotne 
powoduje niechęć do inwestowania w podwójnie naliczane biopaliwa, zagrażając osiągnięciu 
wartości docelowych odpowiednich wolumenów. Dwa poziomy stwarzają atmosferę 
niepewności w środowisku inwestorów i finansistów, w szczególności kiedy rynek jest bliski 
osiągnięcia wartości docelowych lub je przekracza.

Poprawka 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część A jest uznawany za czterokrotność 
ich wartości energetycznej;

(i) biopaliw wyprodukowanych z odpadów 
lub pozostałości wymienionych w 
załączniku IX część A jest uznawany za 
czterokrotność ich wartości energetycznej;

Or. en

Poprawka 377
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powinien być stosowany tylko jeden poziom wielokrotnego naliczania, ponieważ dwa poziomy 
stają się problematyczne w kategoriach technologii i neutralności konkurencji. Dlaczego 
jeden materiał jest lepszy niż drugi i kto ma o tym decydować? Naliczanie czterokrotne 
powoduje niechęć do inwestowania w podwójnie naliczane biopaliwa, zagrażając osiągnięciu 
wartości docelowych odpowiednich wolumenów. Dwa poziomy stwarzają atmosferę 
niepewności w środowisku inwestorów i finansistów, w szczególności kiedy rynek jest bliski 
osiągnięcia wartości docelowych lub je przekracza.

Poprawka 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Surowce wymienione w załączniku IX część B nie powinny być przemnażane w sposób 
przybliżający do wynoszącej 3 % wartości docelowej dotyczącej zaawansowanych paliw 
transportowych. 

Poprawka 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
jest uznawany za dwukrotność ich wartości 
energetycznej, za wyjątkiem zużytego oleju 
kuchennego i tłuszczów zwierzęcych;

Or. en

Poprawka 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

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

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

Or. en

Poprawka 381
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jak stwierdzono w art. 1 zakres dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 
„ustanawia wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych”. Nie ma zatem 
powodu, aby zakres niniejszej dyrektywy rozszerzać o paliwa produkowane z surowców 
nieodnawialnych.

Poprawka 382
Sari Essayah

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

(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego jest 
uznawany za czterokrotność ich wartości 
energetycznej.

(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego jest 
uznawany za dwukrotność ich wartości 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

„Odnawialne paliwa gazowe i ciekłe pochodzenia niebiologicznego” to termin trudny do 
zrozumienia, który powinien zostać zdefiniowany w tej dyrektywie, lecz dla celów dyrektywy 
powinny być rozumiane, jako, na przykład, wodór lub tlen generowane z zastosowaniem 
energii słonecznej.

Poprawka 383
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.

(iii) Wychwytywanie oraz wykorzystanie 
dwutlenku węgla do celów transportowych 
jest uznawane za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Odnawialne paliwa gazowe i ciekłe pochodzenia niebiologicznego zostały przeniesione do 
załącznika IX część A i jako takie są uznawane za czterokrotność ich wartości energetycznej 
w sposób przybliżający do wynoszącej 3 % wartości docelowej dotyczącej zaawansowanych 
paliw transportowych.

Poprawka 384
Vladko Todorov Panayotov



AM\937597PL.doc 17/90 PE513.034v01-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego jest 
uznawany za czterokrotność ich wartości 
energetycznej.

(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego jest 
uznawany za czterokrotność ich wartości 
energetycznej wyłącznie w przypadku, 
kiedy do ich produkcji wykorzystywana 
jest woda nienadająca się do picia i/lub 
woda, która nie może być wykorzystana do 
nawadniania.

Or. en

Uzasadnienie

Woda pitna i woda stosowana do irygacji już stanowią kwestie problematyczne i staną się w 
najbliższej przyszłości jednym w najważniejszych problemów skali globalnej. Nie powinny być 
wykorzystywane w niezbyt zaawansowanych technologiach typu „Power-to-Gas” czy 
„Power-to-Liquid”, odznaczających się niską efektywnością przekształcania energii.

Poprawka 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) biopaliwa wyprodukowane z 
materiału lignocelulozowego powinny 
stanowić minimum 1% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w 
2020 r.

Or. fr
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Poprawka 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) biopaliwa wyprodukowane z 
surowców określonych w części A 
załącznika IX powinny stanowić 
minimum 2 % końcowego zużycia energii 
w sektorze transportu w 2020 r.

Or. fr

Poprawka 387
Gilles Pargneaux

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Materiałów, które zostały celowo 
zmodyfikowane w ten sposób, aby uznano 
je za odpady, nie obejmują zapisy ppkt (i)–
(iii).

Or. fr

Poprawka 388
Sari Essayah

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

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne, jeśli istnieje tylko jeden poziom wielokrotnego naliczania.

Poprawka 389
Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby księgowano je 
jako odpady, i podejmują stosowne 
działania w celu przeciwdziałania 
nadużyciom.

Or. es

Poprawka 390
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane.

Or. en

Poprawka 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja przekazuje procedurę, zgodnie z 
którą państwa członkowskie dopilnowują, 
aby surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w ppkt (ii)–(iii).

Or. en

Poprawka 392
Gilles Pargneaux

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
razie wykrycia oszustwa zostały powzięte 
właściwe czynności.

Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają, poprzez jednolity europejski 
system rejestrów, aby biopaliwa określone 
w ppkt (i)–(iii) nie były uwzględniane
wielokrotnie, co pozwoli przestrzegać 



AM\937597PL.doc 21/90 PE513.034v01-00

PL

wartości określonych w niniejszym 
artykule.
Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają identyfikowalność biopaliw 
określonych w ppkt (i)–(iii) poprzez system 
zarządzania odpadami ustanowiony 
dyrektywą 2008/98/WE. Podobny system 
został opracowany dla importowanych 
odpadów i pozostałości.

Or. fr

Poprawka 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie odnoszą się do 
ogólnoeuropejskiego niezależnego 
systemu rejestracyjnego w celu 
weryfikacji pochodzenia i 
identyfikowalności wszystkich biopaliw, w 
szczególności zaawansowanych biopaliw, 
wyszczególnionych w załączniku IX lub 
kwalifikujących się do dodatkowej zachęty 
lub osobnego celu na poziomie UE lub na 
poziomie krajowym: taki rejestr powinien 
składać się z jednej bazy danych 
certyfikującej ilości wszystkich biopaliw 
od momentu ich powstania do końcowego 
zużycia. Zastosowanie takiego rejestru
uniemożliwia wielokrotnie składanie 
niewiarygodnych deklaracji obejmujących 
te same ilości biopaliw w dwóch lub 
większej liczbie systemów krajowych lub 
europejskich, umożliwia rejestrację 
biopaliw od momentu ich powstania do 
końcowego zużycia i zapewnia, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
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kategorie określone w ppkt (i)–(iii).

Or. en

Poprawka 394
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie opracowują 
niezależny system rejestracji na szczeblu 
europejskim, który ma na celu 
zagwarantować źródło pochodzenia i 
identyfikowalność wszystkich 
zaawansowanych biopaliw wymienionych 
w załączniku IX lub kwalifikowalnych do 
systemu zachęt. Rejestr ten oparty jest na 
jednej bazie danych umożliwiającej 
certyfikację ilości zaawansowanych 
biopaliw od momentu ich wytworzenia aż 
do końcowego zużycia. Głównym celem 
rejestru jest uniemożliwienie 
wielokrotnego składania fałszywych 
deklaracji dotyczących tych samych ilości 
biopaliw w dwóch lub więcej systemach 
krajowych lub europejskich, zapewnienie 
identyfikalności biopaliw od momentu ich 
wytworzenia, a także zagwarantowanie,
aby surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w ppkt (i)–(iii).

Or. fr

Poprawka 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w ppkt (i)–(iii). Do 
dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia 
lit. e) oraz środków przyjętych przez 
państwa członkowskie w celu 
zapewnienia, że surowce objęte 
kategoriami (i)-(iii) nie są w sposób 
zamierzony modyfikowane.

Or. en

Poprawka 396
Julie Girling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 3 zawiera istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie jest objęty zakresem aktów 
delegowanych.
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Poprawka 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

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 wykonawczych 
dotyczących wykazu surowców 
określonego w załączniku IX, zgodnie z 
art. 25b;

Or. en

Poprawka 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

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, pod warunkiem że będą one 
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sprzyjały prowadzeniu badań i rozwojowi 
innowacyjnych technologii w państwach 
członkowskich oraz uwzględnią 
konieczność poprawy bezpieczeństwa 
dostaw oleju napędowego.

Or. fr

Poprawka 399
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu promowania technologii oraz 
procesów zapewniających duże 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
bez powodowania pośredniej zmiany
sposobu użytkowania gruntów zawartość 
energetyczną tych biopaliw i biopłynów,
które zapewniają co najmniej 75 % 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
i wykorzystanie surowców, w których 
szacunkowe emisje gazów cieplarnianych 
powodujące pośrednią zmianę sposobu 
użytkowania gruntów uznaje się za równe 
zeru, zgodnie z opisem zawartym w 
załączniku V część B w obliczeniach 
krajowych uwzględnia się dwukrotność
ich wartości.

Or. en

Poprawka 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Wdrożenie tego punktu nie obejmuje
określonych pozostałości 
wyszczególnionych w załączniku IX, aż do 
czasu przyjęcia na poziomie UE kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 401
Gilles Pargneaux

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
propozycje zharmonizowanych rozwiązań
problemu oszustw związanych z 
podwójnym naliczaniem, które są 
skutkiem złego zastosowania kryteriów 
określonych w ppkt (iii).

Or. fr

Poprawka 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) dodaje się lit. ea) w brzmieniu:
„ea) w celu uzyskania zgodności z 
wartościami docelowymi, o których mowa 
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w niniejszym ustępie, państwa 
członkowskie mogą osiągać odpowiedni 
udział energii pochodzącej z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż oraz 
innych roślin wysokoskrobiowych, 
cukrów, roślin oleistych oraz innych 
upraw energetycznych zajmujących 
grunty poprzez zwiększanie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych innych niż 
biomasa, w szczególności energii 
wiatrowej, słonecznej, geotermicznej lub
energii pływów, jeżeli są to działania 
dodatkowe w stosunku do prognoz 
zawartych w ich krajowych planach 
działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych notyfikowanych zgodnie z 
art. 4 ust. 2.”;

Or. en

Poprawka 403
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Każde państwo członkowskie 
zapewni, że udział energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w lotnictwie będzie 
stanowić 2 % ostatecznego zużycia energii 
w sektorze lotniczym do dnia 31 grudnia 
2020 r. Redukcja ta będzie następująca:
a) 0,5 % do 31 grudnia 2016 r.,
b) 1 % do 31 grudnia 2018 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest szczególne promowanie biopaliw o zrównoważonym charakterze w sektorze 
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lotniczym, ponieważ dla tego sektora transportu nie istnieje inna alternatywa. Osobne 
wartości docelowe dla biopaliw lotniczych pomogą uzyskać wartości docelowe redukcji emisji 
CO2 w transporcie. Rzeczone wartości docelowe stanowią odzwierciedlenie inicjatywy 
„Flight Path" Komisji Europejskiej, mającej na celu wyprodukowanie 2 milionów ton 
biopaliw dla sektora lotniczego do roku 2020.

Poprawka 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W celu uzyskania wartości docelowej 
ustalonej w ust. 4 państwa członkowskie 
zapewnią, że do roku 2020 udział energii 
ze źródeł odnawialnych w lotnictwie 
wyniesie co najmniej 1 % całkowitego 
zużycia energii sektora transportowego.”

Or. en

Uzasadnienie

Biopaliwa to najlepszy środek na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
lotniczym. Biopaliwa lotnicze powinny zostać uwzględnione w wartości docelowej 
całkowitego zużycia energii ze źródeł odnawialnych wynoszącej 10 %. Podczas produkcji 
biopaliw lotniczych wymagane jest zastosowanie zaawansowanych technologii produkcji 
biopaliw. Obecnie ten rodzaj technologii wymaga większej zachęty mającej na celu 
zapewnienie szerzej zakrojonej produkcji i wprowadzenia na rynek.

Poprawka 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 5 – ustęp 5 – drugie zdanie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania do postępu naukowo-
technicznego wartości energetycznej paliw 
transportowych określonych w załączniku 
III, zgodnie z art. 25b.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych dotyczących 
dostosowania do postępu naukowo-
technicznego wartości energetycznej paliw 
transportowych określonych w załączniku 
III, zgodnie z art. 25b.

Or. en

Poprawka 406
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 5 – ustęp 5 – drugie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania do postępu naukowo-
technicznego wartości energetycznej paliw 
transportowych określonych w załączniku 
III, zgodnie z art. 25b.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania do postępu naukowo-
technicznego wartości energetycznej paliw 
transportowych określonych w załączniku 
III, zgodnie z art. 25b. W załączniku III do 
dyrektywy 2009/28/WE można uwzględnić 
nowe wartości zawartości energetycznej 
poprzez zastosowanie niższej wartości 
opałowej, uwzględniając całkowity wkład 
bioenergii i opierając się na solidnych 
zasadach naukowych, przy czym wartości 
te będą podawane z dokładnością do 
jednego miejsca po przecinku.

Or. en

Uzasadnienie

Stąd też każdy rodzaj biopaliwa musi być poddany ocenie uwzględniającej jego pozytywne 
aspekty oraz wydajność bioenergetyczną, opierając się na solidnych zasadach naukowych.
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Poprawka 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 1 wprowadzenie w akapicie 
pierwszym otrzymuje brzmienie:
„1. Niezależnie od tego, czy surowce były 
uprawiane na terenie Wspólnoty, czy 
poza jej terytorium, energię z biopaliw i 
biopłynów uwzględnia się do celów, o 
których mowa w lit. a), b) i c) tylko 
wtedy, gdy spełniają one kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w 
ust. 2–6 i nie przekraczają wartości 
wkładu podanego w art. 3 ust. 4 lit. d):”

Or. en

Poprawka 408
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) W art. 17 ust. 1 skreśla się akapit 
drugi;

Or. de

Uzasadnienie

Utworzenie wiarygodnych systemów zrównoważonego rozwoju wymaga dokładnych i 
jednolitych kontroli, które będą w takim samym stopniu stosowane wobec biopaliw 
konwencjonalnych, jak i zaawansowanych, we wszystkich państwach członkowskich.
Stosowanie wyjątków wobec określonych odpadów i pozostałości substancji prowadziłoby do 
szczególnego promowania biopaliw z takich surowców, które nie spełniają kryteriów 
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zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 409
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Orientacyjny wykaz odpadów i 
pozostałości, które można stosować do 
produkcji biopaliw, podany jest w 
załączniku X. Do [jednego roku licząc od 
dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
Komisja ustali wykaz kodów odpadów 
odpowiadających każdemu z surowców 
wyszczególnionych w załączniku X, za 
pomocą aktu wykonawczego przyjętego
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 25 ust. 3. Kody te będą 
zgodne ze zharmonizowanym wykazem 
odpadów podanym w załączniku do 
decyzji Komisji 2000/532/WE.”

Or. en

Poprawka 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 411
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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 
uniemożliwiłoby to osiągnięcie celów unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu 
wyznaczonych na rok 2020. Taki przepis podważyłby również poczucie pewności otoczenia 
regulacyjnego.
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Poprawka 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Minimalny ustanowiony na poziomie 60 % próg jest za wysoki i zniechęci do prowadzenia 
badań i inwestycji w zakresie innowacyjnych metod produkcji zaawansowanych biopaliw, 
ograniczając w ten sposób potencjał uprzemysłowienia, a tym samym możliwość złagodzenia 
skutków zmian klimatycznych dzięki wprowadzeniu biopaliw.

Poprawka 413
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 –litera a
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

działających instalacjach. Instalacja 
«działa», jeżeli prowadzona jest fizyczna 
produkcja biopaliw lub biopłynów.

Or. en

Poprawka 414
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i biopłynów uwzględnionych do 
celów, o których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 60% w przypadku biopaliw i 
biopłynów wyprodukowanych w 
instalacjach, które rozpoczęły działalność 
po dniu 1 stycznia 2015 r. Instalacja 
«działa», jeżeli prowadzona jest fizyczna 
produkcja biopaliw lub biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, iż dyrektywa wejdzie w życie najwcześniej pod koniec 2013 r., pół roku nie 
wystarczy na dostosowanie dostępnej technologii do wymogów dyrektywy. Ponadto branża 
nie jest przygotowania, ponieważ dyrektywa 2009/28/WE przewiduje, że ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych wyniesie co najmniej 60 % w przypadku biopaliw produkowanych w 
instalacjach, które rozpoczęły działalność po 1 stycznia 2017 r. 

Poprawka 415
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 –litera a
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Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – 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 i 
biopłyny 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 416
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 –litera a
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – 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 i 
biopłyny 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, o których 
mowa w ust. 1, wyniesie co najmniej 50 % 
(dla emisji gazów cieplarnianych 
nieprzekraczających 41,19 gCO2eq/MJ).
Od dnia 1 stycznia 2018 r. wspomniane
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
wyniesie co najmniej 60 % (dla 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
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji spowodowałby przyspieszenie o rok wprowadzania wymogu 50 % do 2017
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. Postanowienie to podważyłoby także pewność prawną.

Poprawka 417
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 –litera a
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – 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 i 
biopłyny 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 i 
biopłyny 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, iż dyrektywa wejdzie w życie najwcześniej pod koniec 2013 r., pół roku nie 
wystarczy na dostosowanie dostępnej technologii do wymogów dyrektywy. Ponadto branża 
nie jest przygotowania, ponieważ dyrektywa 2009/28/WE przewiduje, że ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych wyniesie co najmniej 60 % w przypadku biopaliw produkowanych w 
instalacjach, które rozpoczęły działalność po 1 stycznia 2017 r. 

Poprawka 418
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych w celu ustanowienia 
kryteriów i zakresów geograficznych 
służących określeniu, jakie obszary 
trawiaste są objęte przepisami akapitu 
pierwszego lit. c), zgodnie z art. 25b.”;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja chce uzyskać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych związanych z 
kwestiami, które wpływają na cały przemysł biopaliw; kwestie te powinny być nadal 
regulowane w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych w celu ustanowienia 
kryteriów i zakresów geograficznych 
służących określeniu, jakie obszary 
trawiaste są objęte przepisami akapitu 
pierwszego lit. c), zgodnie z art. 25b.”;

Or. en
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Poprawka 420
Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – 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 lit. 
a), b) i c), nie pochodzą z surowców 
uzyskanych z terenów zasobnych w 
węgiel, czyli terenów, które w styczniu 
2008 r. lub później posiadały następujący 
status, niezależnie od tego, czy posiadają 
go nadal:
a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku; lub
b) inne lasy odnawiające się w sposób 
naturalny; lub
c) lasy nasadzone.”

Or. en

Poprawka 421
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Z uwzględnieniem regulacji 
zawartych w ust. 1, litera a), b) i c) 
surowce do produkcji biopaliw i 
biopłynów wliczane do miksu 
energetycznego nie mogą pochodzić z 
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państw, których powierzchnie uprawne 
spełniające kryteria wskazane w ust. 4 i 5 
były przedmiotem daleko idących 
przekształceń w roku produkcji tych 
surowców.”

Or. de

Uzasadnienie

Ponad 70 % emisji gazów cieplarnianych powstających z biopaliw i biopłynów ma swoje 
źródła w zmianie sposobu wykorzystania obszarów lasów tropikalnych i terenów podmokłych.
Dlatego biopaliwa, które zostały wyprodukowane w związku z taką zmianą sposobu 
wykorzystania gruntów, nie powinny być uwzględniane. W ten sposób możliwe będzie 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych powodowanych w tych krajach, jak i emisji tych gazów 
powodowane pośrednio przez taką zmianę sposobu wykorzystania gruntów.

Poprawka 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. Pod uprawy roślin służących jako 
surowiec do produkcji biopaliw i 
biopłynów, uwzględnionych do celów, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), 
należy przeznaczać w pierwszej kolejności 
nieużytki.”

Or. lt

Poprawka 423
Vladko Todorov Panayotov

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

ba) dodaje się ustęp 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 zakłóceń funkcji rolnych czy 
ekosystemowych. Ilość pozostałości 
rolniczych, które powinny pozostać na 
glebie z przyczyn rolniczych czy 
ekologicznych, jest określana na 
podstawie specyfiki regionalnej, a w 
stosownych przypadkach –
ekoagrogeograficznej specyfiki 
subregionalnej, w tym zawartości materii 
organicznej w glebie, żyzności gleby, 
mikrobiologii gleby, potencjału 
retencyjnego gleby i pochłaniania 
dwutlenku węgla, nie ograniczając się 
jednak do tych tylko elementów. 
Pochodzące z pozostałości rolniczych 
surowce powstałe w wyniku wyłączenia w 
procesie przetwarzania upraw w żywność 
lub w inne produkty są wyłączone z tego 
ustępu. 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 funkcji
ekosystemu.

Or. en

Uzasadnienie

Pozostałości rolnicze i leśne stanowią źródło składników odżywczych dla roślin 
wykorzystywanych w rolnictwie i chronią glebę przed erozja i zapobiegają utracie 
różnorodności biologicznej. Nadmierna eliminacja pozostałości rolniczych powstałych 
podczas zbioru upraw może wpływać negatywnie na te funkcje ekologiczne. Dostępność tych 
pozostałości do produkcji biopaliw jest zatem zmienna w zależności od warunków panujących 
w danym regionie.
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Poprawka 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp 5a w brzmieniu:
„5a. Surowce wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i biopłynów dla celów, 
o których mowa w ust. 1, produkowane są 
zgodnie z zasadami zrównoważonego 
gospodarowania gruntami, służącymi 
utrzymaniu wzrostu ilości pierwiastka 
węgla w ekosystemach, ochronie 
różnorodności biologicznej, żyzności gleby 
i zawartości węgla organicznego w glebie, 
zapobieganiu erozji gleby, a także 
promowaniu ochrony jakości wód i 
utrzymania odpowiedniego poziomu 
składników odżywczych i mineralnych.”;

Or. en

Poprawka 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Biopaliwa i biopłyny uwzględniane do 
celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i 
c), produkowane z surowców rolnych 
uprawianych na terenie Wspólnoty i
uzyskiwanych zgodnie z wymogami i 
normami określonymi w przepisach
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zgodnych ze wspólnymi zasadami dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla 
rolników w ramach wspólnej polityki 
rolnej i ustanawiających określone
systemy wsparcia bezpośredniego dla 
rolników, a także zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska w rozumieniu rozporządzenia 
Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 
2009 r., spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju, o których 
mowa w art. 17 ust. 3–5.”;

Or. en

Poprawka 426
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 6 – akapity pierwszy a, pierwszy b i pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 6 dodaje się następujące 
akapity:
„Biopaliwa i biopłyny uwzględnione do 
celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i 
c), nie są produkowane z odpadów lub 
pozostałości, jeśli taka praktyka 
podważałaby zastosowanie oraz cele 
dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy.
W szczególności biopaliwa i biopłyny 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1 lit. a), b) i c), nie są produkowane z 
odpadów lub pozostałości podlegających 
docelowo ponownemu użyciu i 
recyklingowi zgodnie z art. 11 ust. 2 
dyrektywy 2008/98/WE lub środkom 
przyjętym przez państwa członkowskie w 
stosunku do odpadów biologicznych 
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zgodnie z art. 22 tej dyrektywy.
Plany gospodarki odpadami oraz 
programy zapobiegania powstawaniu 
odpadów ustanowione przez państwa 
członkowskie zgodnie z postanowieniami 
rozdziału V dyrektywy 2008/98/WE 
uwzględniają wykorzystanie odpadów i 
pozostałości do produkcji biopaliw i 
biopłynów.”

Or. en

Poprawka 427
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W art. 18 dodaje się ustęp 2a w 
brzmieniu:
„2a. Eurostat gromadzi i publikuje 
szczegółowe informacje związane z 
handlem dotyczące biopaliw 
produkowanych z upraw roślin 
spożywczych, takich jak uprawy zbóż i 
innych roślin wysokoskrobiowych, cukry i 
uprawy roślin oleistych. Dostępne 
informacje obejmą zdezagregowane dane 
handlowe dotyczące zarówno etanolu, jak 
i biodiesla, gdyż obecnie dane są 
publikowane w postaci zagregowanej, 
gdzie przywóz i wywóz etanolu i biodiesla 
są przedstawiane w formie łącznych 
danych pod nagłówkiem „biopaliwa”. 
Dane dotyczące przywozu i wywozu 
określają rodzaj i ilość biopaliw 
importowanych i zużywanych przez 
państwa członkowskie UE. Dane 
zawierają również kraj pochodzenia lub 
kraj eksportujący te produkty do UE. 
Dane dotyczące przywozu i wywozu 
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biosurowców lub półproduktów będą 
dokładniejsze, gdy Eurostat będzie
gromadził i publikował informacje o 
przywozie lub wywozie surowców, rodzaju 
i kraju pochodzenia, w tym o surowcach 
lub półproduktach będących przedmiotem 
obrotu wewnętrznego.”

Or. en

Poprawka 428
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 b (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W art. 18 dodaje się ust. 2b w 
brzmieniu:
„2b. Eurostat gromadzi i publikuje 
szczegółowe informacje na temat 
zatrudnienia uwzględniające liczby, 
okresy oraz wynagrodzenia powiązane z 
bezpośrednim, pośrednim oraz 
indukowanym zatrudnieniem 
generowanym w przemyśle biopaliw UE. 
Komisja Europejska powinna opracować 
ustaloną metodykę służącą ocenie 
stanowisk, która zapewniłaby 
systematyczną analizę oraz monitoring 
poziomu zatrudnienia w państwach 
członkowskich oraz na szczeblu UE. Dane 
dotyczące zatrudnienia powinny być 
zdezagregowane w rozbiciu na dane 
dotyczące sektora etanolu i biodiesla wraz 
z wyjaśnieniami obejmującymi określenie 
lokalizacji danego stanowiska w obrębie 
łańcucha dostaw biopaliw. Aktualnie dane
dotyczące zatrudnienia w sektorze 
biopaliw nie są uwzględniane w 
oficjalnych statystykach, przy czym 
szacunkowe dane są dostępne dla 
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decydentów odpowiedzialnych za przyjęcie 
odpowiedniej polityki, w zależności od 
odnośnej definicji lub metodologii 
przyjętej w danym studium, podejścia 
zastosowanego do liczenia stanowisk oraz 
stopnia, w jakim studia te uwzględniają 
powiązania działalności rolniczej z 
sektorem biopaliw. Oficjalna procedura, 
na podstawie której wymagane byłoby 
potwierdzenie danych liczbowych 
dotyczących zatrudnienia na podstawie
odnośnych danych oraz przejrzystych 
założeń wpłynęłoby na poprawę dostępu 
do informacji.”

Or. en

Poprawka 429
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art.17 ust.2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa lub 
biopłynów spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju, ustalone w 
art.17 ust.3–5. Komisja może zdecydować, 
że systemy te zawierają dokładne dane do 
celów informacji o środkach podjętych w 
celu ochrony obszarów, które dostarczają 
podstawowych usług ekosystemu w 
sytuacjach kryzysowych (takich jak 
ochrona działu wodnego i kontrola erozji), 
ochronie gleby, wody i powietrza, 
rekultywacji terenów zdegradowanych, 
unikaniu nadmiernego zużycia wody na 
obszarach, na których jest ona dobrem 

Nie naruszając art. 21a, Komisja może 
zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art.17 ust.2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa lub 
biopłynów spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju, ustalone w 
art.17 ust.3–5. Komisja może zdecydować, 
że systemy te zawierają dokładne dane do 
celów informacji o środkach podjętych w 
celu ochrony obszarów, które dostarczają 
podstawowych usług ekosystemu w 
sytuacjach kryzysowych (takich jak 
ochrona działu wodnego i kontrola erozji), 
ochronie gleby, wody i powietrza, 
rekultywacji terenów zdegradowanych, 
unikaniu nadmiernego zużycia wody na 
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rzadkim, a także do celów informacji o
elementach o których mowa w art.17 ust.7 
akapit drugi. Komisja może również uznać 
obszary przeznaczone do ochrony 
rzadkich, zagrożonych lub silnie 
zagrożonych ekosystemów lub gatunków 
uznanych za takie na mocy umów 
międzynarodowych lub zawartych 
w wykazach sporządzanych przez 
organizacje międzyrządowe lub 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody 
do celów art. 17 ust. 3 lit. b) ppkt (ii).

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

Or. en

Poprawka 430
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Artykuł 18 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 odpowiednio 
chronią prawa stron trzecich.
Strony trzecie oznaczają lokalne lub 
rdzenne społeczności oraz inne osoby, na 
które mają wpływ prowadzone działania, 
w stopniu, w jakim posiadają one prawo 
własności lub prawo do wykorzystania 
gruntów, z których pochodzą surowce 
wykorzystywane do produkcji biopaliw i 
biopłynów.
Uznaje się, że dana umowa lub system nie 
spełniają standardów, o których mowa w 
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pierwszym akapicie, jeśli nie uwzględnia:
a) Ochrony praw stron trzecich
(i) Przed rozpoczęciem działań 
wymagających uzyskania zgody na 
podstawie umowy lub planu, prawa stron 
trzecich są poddane przeglądowi. Przegląd 
jest dokumentowany.
(ii) Przed rozpoczęciem działań wymagane 
jest uzyskanie uprzedniej dobrowolnej i 
opartej na odpowiednich informacjach 
zgody od stron trzecich.
(iii) Prawa stron trzecich są 
respektowane.
(iv) Stronom trzecim, na których prawa 
mają niekorzystny wpływ rzeczone 
działania, należy się odpowiednie 
odszkodowanie.
b) Minimalnych norm wiarygodności i 
niezależności audytu. 
(v) Audytorzy uzyskują akredytacje 
zgodne z odpowiednimi normami 
międzynarodowymi.
(vi) Identyfikuje się konflikt interesów 
pomiędzy audytorami a wykonawcami. 
Następnie konflikty te są rozwiązywane z 
zastosowaniem przejrzystych i 
efektywnych procedur.
(vii) Audyty są przeprowadzane w terenie 
przynajmniej raz w roku, zgodnie z 
przejrzystymi, udokumentowanymi i 
opublikowanymi procedurami. Audyty są 
dokumentowane.
(viii) W trakcie audytów zasięga się 
konsultacji u stron trzecich. Konsultacje 
są dokumentowane.
(ix) Przypadki niezgodności identyfikuje 
się oraz rozwiązuje na podstawie 
przejrzystych i efektywnych procedur. 
Procedury takie obejmują terminy 
wyznaczone do uzyskania zgodności oraz 
uwzględniają wykonanie poszczególnych 
działań lub dostaw biopaliw czy biopłynów 
na podstawie danej umowy lub systemu w 
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przypadku, gdy zgodność nie jest 
uzyskana w stosownym terminie.
c) Minimalnych norm dotyczących 
przejrzystości
(x) Dana umowa lub system są 
publikowane na stronie internetowej. 
Wszystkie części składowe danej umowy 
lub systemu są zestawione w formie 
jednego kompleksowego dokumentu.
(xi) Lista wykonawców objętych daną 
umową lub systemem jest publikowana na 
tej samej stronie internetowej, wraz z 
kopiami stosowanych certyfikatów.
(xii) Decyzje podjęte przez Komisję na 
podstawie ust. 4 są publikowane na tej 
samej stronie internetowej.
Należy udostępnić tłumaczenia wszystkich 
dokumentów, o których mowa w 
podpunktach x)-xii), w szczególności na 
rzecz stron trzecich, na języki oficjalne 
państw, z których pochodzą surowce.
W trakcie podejmowanych działań, o 
których mowa w podpunktach i)-iii) oraz 
viii), strony trzecie mogą być 
reprezentowane przez swoich 
przedstawicieli. 
Dokumenty, o których mowa w 
podpunktach i), vii) oraz viii) są 
przechowywane przez okres co najmniej 
pięciu lat i udostępniane na żądanie 
Komisji.
Umowa lub system uwzględniają 
postanowienia umożliwiające Komisji 
skorzystanie z praw, o których mowa w 
pierwszym ustępie art. 19 ust. 6. lit. d)
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. 17 
ust. 3 lit. b) ppkt (ii), spełniają 
odpowiednie standardy obiektywności i 
spójności z normami uznanymi w skali 
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międzynarodowej i przewidują 
odpowiednie procedury odwoławcze.”

Or. en

Poprawka 431
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 b (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Artykuł 18 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. 25 ust. 3, uwzględniając obserwacje 
ze strony opinii publicznej zgodnie z ust. 
6a. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 
6d są one 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. 
Wszystkie części składowe danej umowy 
lub systemu są zestawione w formie 
jednego kompleksowego dokumentu. 
Komisja publikuje powiadomienie, w 
którym zwraca się do opinani publicznej o 
przedkładanie uwag dotyczących umowy
lub systemu. Okres przewidziany na 
zgłaszanie uwag jest nie krótszy niż dwa 
miesiące od daty publikacji 
zawiadomienia.
Komisja publikuje sprawozdanie na temat 
umowy lub systemu na platformie na 
rzecz przejrzystości. Podczas opracowania 
sprawozdania Komisja może oprzeć się na 
opiniach stron trzecich. Należy określić i 
rozwiązać wszelkie ewentualne konflikty 
interesów w stosunku do danej osoby 
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zatrudnionej przy opracowaniu 
sprawozdania.
Po przyjęciu decyzji na podstawie ust. 4 
umowa lub system zostają opublikowane 
na platformie na rzecz przejrzystości. 
Wszystkie części składowe danej umowy 
lub systemu są zestawione w formie 
jednego kompleksowego dokumentu.
Decyzje podjęte na podstawie ust. 4 
wskazują, że osoby fizyczne lub prawne 
mogą zgłaszać Komisji uzasadnione 
zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania 
umowy lub systemu. Komisja odpowie na 
takie zastrzeżenia w ciągu dwóch 
miesięcy, określając czy podejmie dalsze 
działania.
Jeżeli dostępne informacje budzą 
wątpliwości co do tego, czy uznana 
umowa lub system nadal spełniają 
wymogi przewidziane w ust. 5, Komisja 
ocenia funkcjonowanie umowy lub 
systemu w praktyce. W tym celu Komisja 
ma prawo poddać ocenie wszelkie 
stosowne dokumenty, przedłożone lub 
przechowywane w celu wykonania 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. 
25b, natychmiast zawiesza decyzję przyjętą 
na mocy ust. 4. Zawieszenie zostaje 
odwołane w ten sam sposób, jeżeli z oceny 
Komisji wynika, że problem został 
rozwiązany.”

Or. en

Poprawka 432
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 c (nowy)
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Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. W art. 18 dodaje się ustęp 9a w 
brzmieniu:
„9a. Po [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 umów lub systemów. 
Sprawozdanie uwzględnia odpowiednie, 
uznane w skali międzynarodowej 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, 
dostępność sprawozdań z audytu,
– udział zainteresowanych podmiotów, 
zwłaszcza, jeśli chodzi o konsultacje ze 
społecznościami rdzennymi i lokalnymi 
podczas sporządzania i prowadzenia 
przeglądu systemu, a także podczas 
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audytów,
- ogólną solidność systemu, zwłaszcza w 
świetle zasad dotyczących akredytacji, 
kwalifikacji i niezależności audytorów i 
odpowiednich jednostek systemu,
– rynkową aktualizację systemu.
Jeśli jest to właściwe w świetle 
sprawozdania, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie zmiany postanowień 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
dobrowolnych systemów w celu 
promowania najlepszych praktyk.”

Or. en

Poprawka 433
Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W art. 18 dodaje się ustęp 9a w 
brzmieniu:
„9a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 25b, w 
celu zapobieżenia niezgodnej z prawdą 
klasyfikacji surowców jako odpadów, 
kiedy nie są zgodne z art. 4 dyrektywy 
2008/98/WE lub zapewnienia 
porównywalnych programów
zapobiegania powstawaniu odpadów i 
gospodarki odpadami. Rzeczone akty 
delegowane przyjmuje się przed 31 
grudnia 2015 r., po czym surowce nie 
będą uznawane jako odpady dla celów tej 
dyrektywy.”

Or. en
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Poprawka 434
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 436
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – 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 V część A lub B i jeżeli 
wartość edl dla tych biopaliw lub 
biopłynów obliczona zgodnie z 
załącznikiem V część C pkt 7 jest równa 
zeru lub jest mniejsza od zera, dodając 
emisje wynikające z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów zgodnie z 
załącznikiem V część C pkt 19a;”

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie emisji wynikających z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów do 
obliczeń emisji gazów cieplarnianych powstałych z biopaliw począwszy od roku 2018.
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Poprawka 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – 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 V część A lub B i jeżeli 
wartość edl dla tych biopaliw lub 
biopłynów obliczona zgodnie z 
załącznikiem V część C pkt 7 jest równa 
zero lub jest mniejsza od zera, poprzez 
zastosowanie tej wartości 
standardowej”;

Or. en

Poprawka 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) w ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Państwa członkowskie zapewnią, że 
obliczenia, o których mowa w lit. a), b) i c) 
obejmują emisje związane z pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów 
wymienione w załączniku VIII, 
przewyższające maksymalny wkład 
określony w art. 3 ust. 4 lit. d).”
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Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do uwzględnienia emisji związanych z pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów w obliczeniach emisji gazów cieplarnianych pochodzących z biopaliw powyżej 
górnej granicy.

Poprawka 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera b
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 5 – drugie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 5 ostatnie zdanie otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„W tym celu Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 25b.”;

Or. en

Poprawka 440
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera c
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: skreślona
„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika VIII do postępu 
naukowo-technicznego, w tym: zmiany 
proponowanych wartości pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
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przypisanych do danej grupy upraw; 
wprowadzenia nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji (np. na 
poziomie surowca); włączenia 
dodatkowych wartości w stosownych 
przypadkach, gdy na rynek wejdą nowe 
surowce do produkcji biopaliw; oraz 
opracowania wskaźników dotyczących 
surowców uzyskiwanych z niespożywczego 
materiału celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 25b.”;

Or. en

Uzasadnienie

Czynniki wpływające na pośrednią zmianę sposobu użytkowania terenu, zdefiniowane w 
załączniku VIII, nie mają solidnych naukowych podstaw, a zatem powinny zostać usunięte.

Poprawka 441
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera c
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: skreślona
„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika VIII do postępu 
naukowo-technicznego, w tym: zmiany 
proponowanych wartości pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
przypisanych do danej grupy upraw; 
wprowadzenia nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji (np. na 
poziomie surowca); włączenia 
dodatkowych wartości, w stosownych 
przypadkach, gdy na rynek wejdą nowe 
surowce do produkcji biopaliw; oraz 
opracowania wskaźników dotyczących 
surowców uzyskiwanych z niespożywczego 
materiału celulozowego i z materiału 
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lignocelulozowego, zgodnie z art. 25b.”;

Or. fr

Poprawka 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera c
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: skreślona
„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika VIII do postępu 
naukowo-technicznego, w tym: zmiany 
proponowanych wartości pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
przypisanych do danej grupy upraw; 
wprowadzenia nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji (np. na 
poziomie surowca); włączenia 
dodatkowych wartości, w stosownych 
przypadkach, gdy na rynek wejdą nowe 
surowce do produkcji biopaliw; oraz 
opracowania wskaźników dotyczących 
surowców uzyskiwanych z niespożywczego 
materiału celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 25b.”;

Or. en

Poprawka 443
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera c
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: skreślona
„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika VIII do postępu 
naukowo-technicznego, w tym: zmiany 
proponowanych wartości pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
przypisanych do danej grupy upraw; 
wprowadzenia nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji (np. na 
poziomie surowca); włączenia 
dodatkowych wartości, w stosownych 
przypadkach, gdy na rynek wejdą nowe 
surowce do produkcji biopaliw; oraz 
opracowania wskaźników dotyczących 
surowców uzyskiwanych z niespożywczego 
materiału celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 25b.”;

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 19 ust. 5 zawiera zasadnicze elementy dyrektywy i stąd nie wchodzi w zakres aktów 
delegowanych.

Poprawka 444
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera c
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: c) skreśla się ust. 6.

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika VIII do postępu 
naukowo-technicznego, w tym: zmiany 
proponowanych wartości pośredniej 
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zmiany sposobu użytkowania gruntów 
przypisanych do danej grupy upraw; 
wprowadzenia nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji (np. na 
poziomie surowca); włączenia 
dodatkowych wartości, w stosownych 
przypadkach, gdy na rynek wejdą nowe 
surowce do produkcji biopaliw; oraz 
opracowania wskaźników dotyczących 
surowców uzyskiwanych z niespożywczego 
materiału celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 25b.”;

Or. es

Poprawka 445
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera c
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika VIII do postępu 
naukowo-technicznego, w tym: zmiany 
proponowanych wartości pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
przypisanych do danej grupy upraw;
wprowadzenia nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji (np. na 
poziomie surowca); włączenia 
dodatkowych wartości, w stosownych 
przypadkach, gdy na rynek wejdą nowe 
surowce do produkcji biopaliw; oraz 
opracowania wskaźników dotyczących 
surowców uzyskiwanych z 
niespożywczego materiału celulozowego i 
z materiału lignocelulozowego, zgodnie z 
art. 25b.”;

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika VIII do postępu 
naukowo-technicznego, ustalenia wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów dla danego roku sądowego, 
zgodnie z załącznikiem VIII; 
wprowadzenia nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji (np. na 
poziomie surowca); włączenia 
dodatkowych wartości w stosownych 
przypadkach, gdy na rynek wejdą nowe 
surowce do produkcji biopaliw; oraz 
opracowania wskaźników dotyczących 
surowców uzyskiwanych z 
niespożywczego materiału celulozowego i 
z materiału lignocelulozowego, zgodnie z 
art. 25b.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Coroczne ustalenie wartości pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntu. 

Poprawka 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W celu zabezpieczenia już 
rozpoczętych inwestycji, w przypadku 
instalacji, które działały w dniu 1 lipca 
2014 r. lub przed tą datą, emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, o których mowa w 
załączniku VIII do niniejszej dyrektywy,
nie są uwzględniane w obliczeniach 
dokonywanych na podstawie ustępu 1 w 
stosunku do udziału całkowitego zużycia 
biopaliw produkowanych ze zbóż, roślin 
wysokoskrobiowych, z cukru, roślin 
oleistych lub innych roślin 
energetycznych uprawianych na gruntach 
do dnia 31 grudnia 2017 r.” 

Or. en

Poprawka 447
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera d
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustęp 7 akapit pierwszy otrzymuje skreślona
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brzmienie:
„7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V 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. 25b.”;

Or. fr

Poprawka 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera d
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustęp 7 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V 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. 25b.”;

Or. en

Poprawka 449
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera e a (nowa)
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Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„8a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 25 b) 
dotyczącym ustalania szczegółowych 
definicji, w tym specyfikacji technicznych,
wymaganych dla kategorii określonych w 
załączniku V część C pkt 9.”

Or. es

Poprawka 450
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera e b (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) dodaje się ustęp 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 opuszczonych gruntach, 
działające na takiej samej zasadzie, jak 
premia przyznawana za biomasę 
uzyskiwaną z terenów na warunkach 
określonych w załączniku V część C 
pkt 8.”

Or. es
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Poprawka 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Skreśla się art. 21.; 8. Skreśla się art. 21 ust. 2.;

Or. en

Poprawka 452
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 21a
Biopaliwa i biopłyny o emisjach 
związanych z pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntu równych zero
1. Biopaliwa i biopłyny zostaną uznane za 
posiadające oszacowaną wartość emisji 
związanych z pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów równą zero w 
poniższych przypadkach:
a) konwencjonalne biopaliwa do ilości 
nieprzekraczającej 5 % ostatecznego 
zużycia energii przez transport w 2020
roku i po tej dacie;
b) konwencjonalne biopaliwa
przekraczające ilość zdefiniowaną w lit. a) 
tego ustępu, jeżeli produkowane są z 
biomasy niepowodującej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów opisanej w 
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załączniku VIII;
c) zaawansowane biopaliwa.
2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
określi i opublikuje wytyczne do 
krajowych planów związanych z 
wydawaniem certyfikatów dotyczących 
biomasy niepowodującej pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
plantatorom lub producentom takiej 
biomasy. Do dnia 31 grudnia 2014 r. 
wszystkie państwa członkowskie przedłożą 
swoje krajowe plany związane z 
wydawaniem certyfikatów dotyczących 
biomasy niepowodującej pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
plantatorom lub producentom takiej 
biomasy, a Komisja oceni przedłożone 
plany krajowe, w szczególności pod 
względem adekwatności środków 
przewidzianych przez pastwo 
członkowskie, przy uwzględnieniu 
potrzeby włączenia certyfikacji w 
dobrowolne plany zrównoważonego 
rozwoju zatwierdzane przez Komisję.”

Or. en

Uzasadnienie

Jak przyznała Komisja, konwencjonalne biopaliwa w ilości, w jakiej są one faktycznie 
produkowane w UE, nie mają żadnego wpływu na pośrednią zmianę sposobu użytkowania 
gruntów. Jednakże wszelkie dodatkowe ilości konwencjonalnych biopaliw powinny być 
produkowane z biomasy, która nie skutkuje pośrednią zmianą użytkowania gruntów, jak 
zdefiniowano w załączniku VIII.

Poprawka 453
Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 22 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Artykuł 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreślony
„2. Przy szacowaniu wartości netto 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikającego z wykorzystania biopaliw 
państwa członkowskie mogą, do celów 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1, 
zastosować wartości typowe określone w 
załączniku V części A i B i dodają 
szacunkowe wartości emisji wynikających 
z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów określone w załączniku VIII.”;

Or. en

Poprawka 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Artykuł 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreślony
„2. Przy szacowaniu wartości netto 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikającego z wykorzystania biopaliw 
państwa członkowskie mogą, do celów 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1, 
zastosować wartości typowe określone w
załączniku V części A i B i dodają 
szacunkowe wartości emisji wynikających 
z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów określone w załączniku VIII.”;

Or. es

Poprawka 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Artykuł 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 9. W art. 22 skreśla się ust. 2.

„2. Przy szacowaniu wartości netto 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikającego z wykorzystania biopaliw 
państwa członkowskie mogą, do celów 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1, 
zastosować wartości typowe określone w 
załączniku V części A i B i dodają 
szacunkowe wartości emisji wynikających 
z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów określone w załączniku VIII.”;

Or. en

Poprawka 456
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. dodaje się art. 25b w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 25b
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. 
c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust. 6 
i art. 19 ust. 7, powierza się Komisji na 
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czas nieokreślony od [dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, 
art. 17 ust. 3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 
ust. 5, art. 19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, 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 
art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 
3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 
ust. 6 i art. 19 ust. 7 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 457
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
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Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. c) 
akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust. 6 i 
art. 19 ust. 7, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

2. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. c) 
akapit trzeci, art. 19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, 
powierza się Komisji na okres 5 lat od
[Urząd Publikacji wpisze 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 3 miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne ze standardową treścią Parlamentu Europejskiego dotyczącą aktów delegowanych.

Poprawka 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 
ust. 3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 
19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od [dnia 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, powierza 
się Komisji na okres 5 lat od [dnia wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy], z 
możliwością przedłużenia tego okresu.
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Or. en

Poprawka 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. c) 
akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust. 6 i 
art. 19 ust. 7, powierza się Komisji na czas
nieokreślony od [dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 5 
ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. c) akapit trzeci, art. 
19 ust. 5, art. 19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
[dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy].

Or. it

Poprawka 460
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. c) 
akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust. 6 i 
art. 19 ust. 7, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
lit. oa), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. c) 
akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust. 7 i 
art. 19 ust. 8, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

Or. es
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Poprawka 461
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 
ust. 3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 
19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, 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. 2 lit. oa), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 
lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 
ust. 7 i art. 19 ust. 8, 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
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub we wskazanym w niej późniejszym 
terminie. Nie wpływa ona na ważność 
jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych.

Or. es

Poprawka 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 
ust. 3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 
19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, 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 
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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.

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 463
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 
ust. 3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 
19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, 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. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. c) akapit 
trzeci, art. 19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, 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 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
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Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 
ust. 3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 
19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
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. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. c) akapit 
trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust. 6 i art. 19 
ust. 7 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. it

Poprawka 465
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 
3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 
ust. 6 i art. 19 ust. 7 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. 2 lit. oa), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. 
c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust. 7 
i art. 19 ust. 8 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani 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.
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Or. es

Poprawka 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 
3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 
ust. 6 i art. 19 ust. 7 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. Wspomniany termin przedłuża 
się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie
art. 3 ust. 4 lit. d) i art. 5 ust. 5 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. en

Poprawka 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 
3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 
ust. 6 i art. 19 ust. 7 wchodzi w życie tylko 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. c) akapit 
trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust. 6 i art. 19 
ust. 7 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
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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.;

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. it

Poprawka 468
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, które są 
związane z produkcją biopaliw i 
biopłynów. Sprawozdaniu temu 
towarzyszy, w stosownym przypadku, 
wniosek ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do 
odpowiednich kryteriów zrównoważonego 
rozwoju, które mają być stosowane od 
dnia 1 stycznia 2021 r., oraz przegląd 
skuteczności zachęt na rzecz biopaliw z 
surowców, których produkcja nie wymaga 
użytkowania gruntów, oraz upraw 

Do dnia [rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające pozytywne oraz 
negatywne środowiskowe, społeczne i 
gospodarcze skutki konwencjonalnych i 
zaawansowanych biopaliw i biopłynów.
Sprawozdanie opiera się na najlepszych 
dostępnych informacjach naukowych.
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niespożywczych, zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. 
d) dyrektywy 2009/28/WE.

Sprawozdanie będzie zawierać ocenę 
skutków środowiskowych biopaliw i 
biopłynów, między innymi, na emisje
gazów cieplarnianych, różnorodność
biologiczna, glebę i wykorzystanie.
Przy ocenie gospodarczych wpływów 
biopaliw i biopłynów sprawozdanie 
uwzględnia koszty poniesione w sposób 
bezpośredni oraz pośredni przez 
europejskich konsumentów i podatników, 
a szczególności wynikające z systemów 
wsparcia i cen paliw, jak również 
zatrudnienia bezpośrednio 
wygenerowanego w sektorze biopaliw i 
biopłynów.
Analiza skutków społecznych biopaliw i 
biopłynów podda ocenie rozdział korzyści 
oraz ryzyka w stosunku do stron trzecich 
w regionach, z których pochodzą surowce, 
w szczególności społeczności rdzennych i 
lokalnych. Należy również poddać analizie 
zastosowanie oraz efektywność 
istniejących zasad dotyczących 
zrównoważonego rozwoju społecznego, 
między innymi ustanowionych w 
uznanych dobrowolnych systemach.
W ocenie środowiskowych, społecznych i 
gospodarczych skutków biopaliw i 
biopłynów sprawozdanie bierze pod uwagę 
dostępność pod względem technicznym i 
ekonomicznym pozyskiwanych w 
zrównoważony sposób surowców oraz 
utracone korzyści w wyniku 
niewykorzystania ich do innych celów, 
zwłaszcza do produkcji żywności i pasz, w 
produktach lub jako nawozów 
naturalnych. Uwzględnia się cały cykl 
życia konwencjonalnych i 
zaawansowanych biopaliw i biopłynów. 
Wykorzystywanie paliw kopalnych na 
każdym etapie cyklu życia, zwłaszcza do 
produkcji nawozów, energii w procesach 
produkcyjnych i transporcie, jest 
analizowane pod kątem oceny energii 
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otrzymanej w stosunku do energii 
włożonej pochodzącej z 
konwencjonalnych i zaawansowanych 
biopaliw i biopłynów oraz pod kątem 
sprawdzenia wpływu biopaliw i biopłynów 
na bezpieczeństwo energetyczne.
Jeśli jest to właściwe w świetle 
sprawozdania, Komisja przedstawi 
wnioski Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Or. en

Poprawka 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do 
odpowiednich kryteriów zrównoważonego 
rozwoju, które mają być stosowane od 
dnia 1 stycznia 2021 r., oraz przegląd 
skuteczności zachęt na rzecz biopaliw z 
surowców, których produkcja nie wymaga 

Do 31 grudnia 2015 r. Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające postępy w 
opracowaniu systemu certyfikacji 
surowców do produkcji biopaliw i 
biopłynów o niskim ryzyku emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życiowym,
oraz jego efektywności, z uwzględnieniem 
zastosowania w obliczeniach zerowej 
szacunkowej pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów zgodnie z 
dyrektywami 2009/30/WE i 2009/28/WE.
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy oraz przegląd skuteczności 
zachęt na rzecz biopaliw z surowców, 
których produkcja nie wymaga 
użytkowania gruntów, oraz upraw 
niespożywczych, zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. 
d) dyrektywy 2009/28/WE.
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użytkowania gruntów, oraz upraw 
niespożywczych, zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. 
d) dyrektywy 2009/28/WE.

Or. en

Poprawka 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do 
odpowiednich kryteriów zrównoważonego 
rozwoju, które mają być stosowane od 
dnia 1 stycznia 2021 r., oraz przegląd 
skuteczności zachęt na rzecz stosowania
biopaliw z surowców, których produkcja 
nie wymaga użytkowania gruntów, oraz 
upraw niespożywczych, zgodnie z art. 3 
ust. 4 lit. d) dyrektywy 2009/28/WE.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu ustanowienie
odpowiednich kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dla biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Or. en
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Poprawka 471
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do 
odpowiednich kryteriów zrównoważonego 
rozwoju, które mają być stosowane od 
dnia 1 stycznia 2021 r., oraz przegląd 
skuteczności zachęt na rzecz biopaliw z 
surowców, których produkcja nie wymaga 
użytkowania gruntów, oraz upraw 
niespożywczych, zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. 
d) dyrektywy 2009/28/WE.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów.

Or. es

Poprawka 472
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r.

Or. fr

Poprawka 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 



PE513.034v01-00 82/90 AM\937597PL.doc

PL

produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do 
odpowiednich kryteriów zrównoważonego 
rozwoju, które mają być stosowane od dnia 
1 stycznia 2021 r., oraz przegląd 
skuteczności zachęt na rzecz stosowania
biopaliw z surowców, których produkcja 
nie wymaga użytkowania gruntów, oraz 
upraw niespożywczych, zgodnie z art. 3 
ust. 4 lit. d) dyrektywy 2009/28/WE.

produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdanie uwzględnia analizę oceny 
wpływu produkcji biopaliw na branże 
powiązane z leśnictwem oraz na
dostępność surowca drzewnego. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane w celu zachęcenia do 
biopaliw z surowców, których produkcja 
nie wymaga użytkowania gruntów, zgodnie 
z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Or. en

Poprawka 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
25 ust. 2, Komisja zbierze najlepsze 
dowody naukowe na temat emisji 
spowodowanej przez pośrednią zmianę
sposobu użytkowania gruntów, związanej
z produkcją biopaliw i biopłynów.
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wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

2. W oparciu o najlepsze i najnowsze 
dostępne dowody naukowe, do dnia 
31 grudnia 2018 r. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie uwzględniające ocenę 
dostępności opłacalnych biopaliw z 
surowców, których produkcja nie wymaga 
użytkowania gruntów, upraw 
niespożywczych do 2020 r. oraz emisji 
gazów cieplarnianych wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, które są związane z produkcją 
biopaliw i biopłynów. Sprawozdaniu temu 
towarzyszy, w stosownym przypadku, 
wniosek ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) oraz e)
dyrektywy 2009/28/WE..

Or. en

Poprawka 475
Horst Schnellhardt



PE513.034v01-00 84/90 AM\937597PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze dowody 
zgodne z metodą naukową, skuteczność 
środków wprowadzonych niniejszą 
dyrektywą pod względem ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych wynikających 
z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, które są związane z produkcją 
biopaliw i biopłynów. Sprawozdaniu temu 
towarzyszy, w stosownym przypadku, 
wniosek ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dowodach, zgodny z metodą 
naukową, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE. Zastosowanie czynników 
wskazanych w ust. 1 odnoszących się do 
szacowanych emisji wynikających 
pośrednio ze zmiany sposobu 
wykorzystania gruntów do zakładów 
produkujących biopaliwa, które zostały 
uruchomione przed rokiem 2017 nie może 
skutkować tym, że produkowane tam 
biopaliwa przestaną być uznawane za 
spełniające kryteria zrównoważonego 
rozwoju. Warunkiem musi być jednak to, 
że biopaliwa takie pozwoliły na redukcję 
emisji o co najmniej 45 %. Do końca roku 
2017 regulacja ta powinna wejść w życie 
w odniesieniu do wszystkich zakładów 
produkujących biopaliwa.

Or. de



AM\937597PL.doc 85/90 PE513.034v01-00

PL

Uzasadnienie

Dowody naukowe, na których opiera się ustawodawca, muszą być zgodne z metodą naukową.
Opinie ekspertów nie są zatem konieczne. Aby do kryteriów zrównoważonego rozwoju można 
było dołączyć współczynniki ILUC, konieczne jest uprzednie dowiedzenie ich przydatności dla 
rozwiązań rynkowych. W takim przypadku konieczne byłoby zastosowanie klauzuli ochrony 
istniejącego stanu prawnego.

Poprawka 476
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Or. en
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Poprawka 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych.

Or. it

Poprawka 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem:

– ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, 
które są związane z produkcją biopaliw i 
biopłynów.

– zachęcenia do badań i rozwoju 
innowacyjnych technologii w państwach 
członkowskich oraz wzięcia pod uwagę 
konieczności poprawy bezpieczeństwa 
dostaw oleju napędowego.
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
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produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach tego przeglądu, jeden z trzech założonych celów dąży do wspierania większego 
udziału w rynku zaawansowanych biopaliw. Dlatego też naturalnym i pożytecznym jest, aby w 
sprawozdaniu, jakie przedstawi Komisja Europejska na temat skuteczności środków, była 
mowa także o tym kluczowym aspekcie przeglądu.

Poprawka 479
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające, w oparciu 
o najlepsze i najnowsze dostępne dowody 
naukowe, skuteczność środków 
wprowadzonych niniejszą dyrektywą pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, 
które są związane z produkcją biopaliw i 
biopłynów. Sprawozdaniu temu 
towarzyszy, w stosownym przypadku, 
wniosek ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające, w oparciu 
o najlepsze i najnowsze dostępne dowody 
naukowe, skuteczność środków 
wprowadzonych niniejszą dyrektywą pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, 
które są związane z produkcją biopaliw i 
biopłynów. Sprawozdanie to zawiera 
analizę oceny wpływu produkcji biopaliw 
na przemysł drzewny, na dostępność
zasobów drzewnych oraz na sektory 
wykorzystujące biomasę. Sprawozdaniu 
temu towarzyszy, w stosownym 
przypadku, wniosek ustawodawczy, 
opierający się na najlepszych dostępnych 
dowodach naukowych, mający na celu 
włączenie szacowanych wskaźników 
emisji wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do 
odpowiednich kryteriów zrównoważonego 
rozwoju, które mają być stosowane od dnia 
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zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

1 stycznia 2021 r., oraz przegląd 
skuteczności zachęt na rzecz biopaliw z 
surowców, których produkcja nie wymaga 
użytkowania gruntów, oraz upraw 
niespożywczych, zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. 
d) dyrektywy 2009/28/WE.

Or. fr

Poprawka 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestorzy biorą pod uwagę fakt, iż 
technologie produkcji biopaliw są wciąż w 
fazie opracowywania oraz że na dalszym
etapie mogą zostać przyjęte dalsze środki 
mające na celu złagodzenie negatywnych 
skutków.

Or. en

Poprawka 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[dwanaście miesięcy od daty jej przyjęcia]. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[dwa lata od daty jej przyjęcia]. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów.
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Or. en

Poprawka 482
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
W formie skonsolidowanej jest dostępna w 
terminie trzech miesięcy od jej wejścia w 
życie.

Or. fr


