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Poprawka 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 484
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załącznikach do dyrektywy 98/70/WE 
wprowadza się następujące zmiany:

W załącznikach do dyrektywy 98/70/WE 
zmienionej dyrektywą 2009/30/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. wprowadza się 
następujące zmiany:

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości tekstu.

Poprawka 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik IV – część C – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
biopaliw oblicza się w następujący 
sposób:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

gdzie:
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;
eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;
edl = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości 
pierwiastka węgla w związku z 
bezpośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów;
eiluc = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów;
ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;
esca = wartość ograniczenia emisji 
wynikającego z akumulacji węgla w 
glebie dzięki lepszej gospodarce rolnej;
eccs = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla 
i jego geologicznym magazynowaniem;
eccr = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla i 
jego zastępowaniem; oraz
eee = ograniczenie emisji dzięki 
nadwyżce produkcji energii elektrycznej 
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w kogeneracji.
Emisji związanej z produkcją maszyn 
i urządzeń nie uwzględnia się.”;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie wskaźnika odnoszącego się do pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów (eiluc) gwarantuje, że emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów będą uwzględniane podczas ustalania zgodności z kryterium ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik IV – część C – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
biopaliw oblicza się w następujący 
sposób:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

gdzie:
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;
eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;
el = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości 
pierwiastka węgla w związku z 
bezpośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów;
eiluc = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z pośrednią zmianą 
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sposobu użytkowania gruntów;
ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;
esca = wartość ograniczenia emisji 
wynikającego z akumulacji węgla w 
glebie dzięki lepszej gospodarce rolnej;
eccs = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla 
i jego geologicznym magazynowaniem;
eccr = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla i 
jego zastępowaniem; oraz
eee = ograniczenie emisji dzięki 
nadwyżce produkcji energii elektrycznej 
w kogeneracji.
Emisji związanej z produkcją maszyn 
i urządzeń nie uwzględnia się.”;

Or. en

Poprawka 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik IV – część C – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
biopaliw oblicza się w następujący 
sposób:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee
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gdzie:
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;
eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;
el = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości 
pierwiastka węgla w związku ze zmianą 
sposobu użytkowania gruntów;
eiluc = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów;
ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;
esca = wartość ograniczenia emisji 
wynikającego z akumulacji węgla w 
glebie dzięki lepszej gospodarce rolnej;
eccs = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla 
i jego geologicznym magazynowaniem;
eccr = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla i 
jego zastępowaniem; oraz
eee = ograniczenie emisji dzięki 
nadwyżce produkcji energii elektrycznej 
w kogeneracji.
Emisji związanej z produkcją maszyn 
i urządzeń nie uwzględnia się.”;

Or. en

Poprawka 488
Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1



PE513.035v01-00 8/102 AM\937598PL.doc

PL

Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik IV – część C – punkty 7, 8, 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w załączniku IV część C wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Emisje w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla wynikającymi ze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, el, oblicza się,
równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 
lat. Do obliczenia wielkości tych emisji 
stosuje się następującą zasadę:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
gdzie
el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu 
rocznym spowodowane zmianami ilości 
pierwiastka węgla wynikającymi ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(mierzone jako masa (w gramach) 
równoważnika CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
(w megadżulach));
CSR = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
referencyjnym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). Referencyjne 
użytkowanie gruntów oznacza 
użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. 
lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w 
zależności od tego, która data jest 
późniejsza;
CSA = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
rzeczywistym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). W przypadkach gdy 
ilości pierwiastka węgla gromadzą się 
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przez okres przekraczający jeden rok, 
wartość CSA jest obliczana jako 
szacowana ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni po 20 latach lub 
kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
oraz
P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo na 
jednostkę powierzchni w jednym roku).”;
b) skreśla się pkt 8 i 9;

Or. en

Poprawka 489
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik IV – część C – punkty 7, 8, 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w załączniku IV część C wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Emisje w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla wynikającymi ze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, el, oblicza się, 
równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 
lat. Do obliczenia wielkości tych emisji 
stosuje się następującą zasadę:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
gdzie
el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu 
rocznym spowodowane zmianami ilości 
pierwiastka węgla wynikającymi ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(mierzone jako masa (w gramach) 
równoważnika CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
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(w megadżulach));
CSR = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
referencyjnym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). Referencyjne 
użytkowanie gruntów oznacza 
użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. 
lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w 
zależności od tego, która data jest 
późniejsza;
CSA = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
rzeczywistym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). W przypadkach gdy 
ilości pierwiastka węgla gromadzą się 
przez okres przekraczający jeden rok, 
wartość CSA jest obliczana jako 
szacowana ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni po 20 latach lub 
kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 
oraz
P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo na 
jednostkę powierzchni w jednym roku).”;
b) skreśla się pkt 8 i 9;

Or. es

Poprawka 490
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik IV – część C – punkty 7, 8, 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w załączniku IV część C wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w załączniku IV część C wprowadza się 
następujące zmiany:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Emisje w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla wynikającymi ze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, el, oblicza się,
równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 
lat. Do obliczenia wielkości tych emisji 
stosuje się następującą zasadę:

„7) Emisje w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla wynikającymi ze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, el, oblicza się,
równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 
lat. Do obliczenia wielkości tych emisji 
stosuje się następujący wzór:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
gdzie gdzie:

el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu 
rocznym spowodowane zmianami ilości
pierwiastka węgla wynikającymi ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(mierzone jako masa (w gramach) 
równoważnika CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
(w megadżulach));

el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu 
rocznym spowodowane zmianami ilości 
pierwiastka węgla wynikającymi ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(mierzone jako masa (w gramach) 
równoważnika CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
(w megadżulach));

CSR = ilość pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni związana z referencyjnym 
użytkowaniem gruntów (mierzona jako 
masa (w tonach) pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni, obejmująca 
zarówno glebę, jak i roślinność). 
Referencyjne użytkowanie gruntów 
oznacza użytkowanie gruntów 
w styczniu 2008 r. lub 20 lat przed 
uzyskaniem surowca, w zależności od tego, 
która data jest późniejsza;

CSR = ilość pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni związana z referencyjnym 
użytkowaniem gruntów (mierzona jako 
masa (w tonach) pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni, obejmująca 
zarówno glebę, jak i roślinność);
referencyjne użytkowanie gruntów oznacza 
użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. 
lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w 
zależności od tego, która data jest 
późniejsza;

CSA = ilość pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni związana z rzeczywistym 
użytkowaniem gruntów (mierzona jako 
masa (w tonach) pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni, obejmująca 
zarówno glebę, jak i roślinność). W 
przypadkach gdy ilości pierwiastka węgla 
gromadzą się przez okres przekraczający 
jeden rok, wartość CSA jest obliczana jako 
szacowana ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni po 20 latach lub 

CSA = ilość pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni związana z rzeczywistym 
użytkowaniem gruntów (mierzona jako 
masa (w tonach) pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni, obejmująca 
zarówno glebę, jak i roślinność); W 
przypadkach gdy ilości pierwiastka węgla 
gromadzą się przez okres przekraczający 
jeden rok, wartość CSA jest obliczana jako 
szacowana ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni po 20 latach lub 
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kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
oraz

kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo na 
jednostkę powierzchni w jednym roku).”;

P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo na 
jednostkę powierzchni w jednym roku);
oraz
eB = premia o wartości 29 gCO2eq/MJ 
biopaliwa przyznawana, jeśli biomasa 
otrzymywana jest z rekultywowanych 
terenów zdegradowanych i spełnia 
warunki ustanowione w pkt 8.”;

b) skreśla się pkt 8 i 9;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawa jakości terenów zdegradowanych, szczególnie terenów na zboczach przyczynia się 
do zmniejszania ryzyka naturalnych zagrożeń, na przykład osuwisk, a jednocześnie teren 
wykorzystywany jest w sposób użyteczny, tzn. przez uzyskanie materiału roślinnego 
wykorzystywanego do produkcji energii, w tym w formie biopaliw. Nie należy postrzegać 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jako celu samego w sobie, ale jako sposób na 
zapewnienie powszechnego bezpieczeństwa, tzn. na zmniejszanie ryzyka katastrof naturalnych 
niosących poważne konsekwencje.

Poprawka 491
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik IV – część C – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) Emisje spowodowane wydobyciem 
lub uprawą surowców (eec), bezpośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów (el) 
i pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów (eiluc) są przypisywane 
produktom ubocznym na podstawie ich 
wartości opałowej. Emisja przypisywana 
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produktom ubocznym jest traktowana 
jako emisja dodatkowa w stosunku do 
emisji przypisanej głównemu 
produktowi.”;

Or. en

Poprawka 492
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik IV – część C – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) Emisje spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów 
(eiluc) uznaje się za posiadające wartość 
zerową do dnia 31 grudnia 2017 r., a od 
dnia 1 stycznia 2018 r. oblicza się je 
zgodnie z załącznikiem V.”;

Or. en

Uzasadnienie

Metodologię obliczania tego wskaźnika należy utożsamiać z innymi metodologiami, by
zapewnić przejrzystość i ułatwić interpretację, w szczególności interpretację kwestii 
uwzględniania emisji spowodowanych pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów od 
roku 2018.

Poprawka 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik IV – część C – punkt 19 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) Emisje spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów 
(eiluc) są obliczane zgodnie z załącznikiem 
V.”;

Or. en

Poprawka 494
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) dodaje się załącznik V w brzmieniu: skreślony
„Załącznik V:
Część A. Szacowane emisje spowodowane 
biopaliwami, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów

Grupa surowców Szacowane 
emisje 
wynikające z 
pośredniej 
zmiany sposobu 
użytkowania 
gruntów 
(gCO2eq/MJ)

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy
ch 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Część B. Biopaliwa, w przypadku których 
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szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów są 
uznawane za zerowe
W przypadku biopaliw produkowanych z 
następujących kategorii surowców uznaje 
się, że ich szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów wynoszą zero:
a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;
b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych14. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem IV część
C pkt 7.”.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienia do art. 7a ust. 6 i art. 7b ust. 2.

Poprawka 495
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) dodaje się załącznik V w brzmieniu: skreślony
„Załącznik V
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Część A. Szacowane emisje spowodowane 
biopaliwami, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów

Grupa surowców Szacowane 
emisje 
wynikające z 
pośredniej 
zmiany sposobu 
użytkowania 
gruntów 
(gCO2eq/MJ)

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy
ch

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Część B. Biopaliwa, w przypadku których 
szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów są 
uznawane za zerowe
W przypadku biopaliw produkowanych z 
następujących kategorii surowców uznaje 
się, że ich szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów wynoszą zero:
a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;
b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych14. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem IV część
C pkt 7.”.
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Or. es

Poprawka 496
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik V – część A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część A. Szacowane emisje spowodowane 
biopaliwami, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów

Część A. Szacowane emisje spowodowane 
biopaliwami, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów

Grupa surowców Szacowane 
emisje 
wynikające z 
pośredniej 
zmiany sposobu 
użytkowania 
gruntów 
(gCO2eq/MJ)

Biopaliwa produkowane poprzez 
przekształcanie skrobi pochodzenia 
roślinnego, cukrów lub kwasów 
tłuszczowych z upraw uznaje się za 
wytwarzające szacowane emisje 
spowodowane pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów, ustalane przez 
Komisję na każdy rok legislacyjny.

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy
ch 

12 Do szacowania wielkości emisji 
spowodowanych pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów stosuje się 
następujące wzory:

Cukry 13 Do szacowania emisji brutto w ujęciu 
rocznym spowodowanych zmianami ilości 
pierwiastka węgla w związku z pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów 
(Egross iluc global) stosuje się 
następujący wzór:

Rośliny oleiste 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

gdzie:
LUCglobal = globalna zmiana sposobu 
użytkowania gruntów w roku 
poprzedzającym rok produkcji biopaliwa 
(rok odniesienia) (szacowana w 
jednostkach powierzchni (hektarach));
∑ dLUCglobal = skumulowane globalne 
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bezpośrednie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do produkcji 
biopaliw w roku poprzedzającym 
(szacowane w jednostkach powierzchni 
(hektarach));
CSRW = poprzednia ilość pierwiastka 
węgla (szacowana jako masa (w tonach)
pierwiastka węgla, z uwzględnieniem 
gleby i roślinności) w nowych uprawach 
na świecie w roku poprzedzającym;
CSAW = rzeczywista ilość pierwiastka 
węgla (mierzona jako masa (w tonach)
pierwiastka węgla, z uwzględnieniem 
gleby i roślinności) w nowych uprawach 
na świecie w roku poprzedzającym; w
przypadkach gdy ilości pierwiastka węgla 
gromadzą się przez okres przekraczający 
jeden rok, wartość przypisywana wielkości 
CSAW to szacowana ilość pierwiastka 
węgla na jednostkę powierzchni po 20 
latach lub kiedy uprawy osiągną 
dojrzałość, w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej;
Do obliczania emisji netto w ujęciu 
rocznym spowodowanych zmianami ilości 
pierwiastka węgla w związku z pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów 
(Enet iluc global) stosuje się następujący 
wzór:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
gdzie:
Enet iluc global = emisje gazów 
cieplarnianych w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów (szacowane 
jako masa – w tonach – równoważnika 
CO2), pomniejszone o 20% w celu 
zrównoważenia niepewności szacunków;
Do szacowania wielkości emisji 
spowodowanych pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 



AM\937598PL.doc 19/102 PE513.035v01-00

PL

stosuje się następujący wzór:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
gdzie:
FSbiofuels = udział surowców (skrobia 
pochodzenia roślinnego, cukry lub kwasy 
tłuszczowe z upraw szacowane jako masa 
(w tonach)) przekształconych w biopaliwa 
w poprzednim roku, podzielony przez 
globalne uprawy roślinne (szacowane
jako masa (w tonach) wyprodukowana w 
roku poprzedzającym rok odniesienia;
Enbiofuels = wartość energetyczna 
(szacowana jako zawartość energii (w 
gigadżulach) określona na podstawie 
dolnej wartości opałowej) globalnej 
produkcji biopaliw w roku poprzednim;
1000 = przelicznik t/GJ na g/MJ.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie metodologii odpowiadającej metodologii uwzględnionej w załączniku IV część
C pkt 7 do obliczania emisji spowodowanych pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów na podstawie surowców zużytych do produkcji biopaliw.

Poprawka 497
Bas Eickhout, 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik V – część A – tabela – rząd 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawy energetyczne 
roślin niespożywczych

15

Or. en
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Poprawka 498
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik V – część B – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;

a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika i surowce 
wymienione w części A niniejszego 
załącznika, dla których nie ustalono 
szacowanych emisji spowodowanych 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów w roku odniesienia;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie metodologii odpowiadającej metodologii uwzględnionej w załączniku IV część
C pkt 7 do obliczania emisji spowodowanych pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów na podstawie surowców zużytych do produkcji biopaliw.

Poprawka 499
Jo Leinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) surowce, których nie wprowadzono na 
rynek, a które zostały wyprodukowane 
lokalnie do zastosowania w pojazdach 
drogowych i maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wykorzystywanych głównie do 
wewnętrznych celów gospodarstw.

Or. en
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Poprawka 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
biopaliw oblicza się w następujący 
sposób:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

gdzie:
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;
eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;
edl = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości 
pierwiastka węgla w związku z
bezpośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów;
eiluc = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów;
ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;
esca = wartość ograniczenia emisji 
spowodowanego akumulacją 
pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszej 
gospodarce rolnej;
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eccs = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla 
i jego geologicznym magazynowaniem;
eccr = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla i 
jego zastępowaniem, oraz
eee = ograniczenie emisji dzięki 
nadwyżce produkcji energii elektrycznej 
w kogeneracji.
Emisji związanej z produkcją maszyn 
i urządzeń nie uwzględnia się.”;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie wskaźnika odnoszącego się do pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów (eiluc) gwarantuje, że emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów będą uwzględniane podczas ustalania zgodności z kryterium ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
biopaliw oblicza się według 
następującego wzoru:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

gdzie:
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;
eec = emisja spowodowana wydobyciem 
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lub uprawą surowców;
edl = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości 
pierwiastka węgla w związku z 
bezpośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów;
eiluc = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów;
ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;
esca = wartość ograniczenia emisji 
spowodowanego akumulacją 
pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszej 
gospodarce rolnej;
eccs = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla 
i jego geologicznym magazynowaniem;
eccr = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla i 
jego zastępowaniem, oraz
eee = ograniczenie emisji dzięki 
nadwyżce produkcji energii elektrycznej 
w kogeneracji.
Emisji związanej z produkcją maszyn 
i urządzeń nie uwzględnia się.”

Or. en

Poprawka 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
biopaliw oblicza się według 
następującego wzoru:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

gdzie:
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;
eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;
el = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości 
pierwiastka węgla w związku ze zmianą 
sposobu użytkowania gruntów;
eiluc = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów;
ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;
esca = wartość ograniczenia emisji 
spowodowanego akumulacją 
pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszej 
gospodarce rolnej;
eccs = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla 
i jego geologicznym magazynowaniem;
eccr = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla i 
jego zastępowaniem, oraz
eee = ograniczenie emisji dzięki 
nadwyżce produkcji energii elektrycznej 
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w kogeneracji.
Emisji związanej z produkcją maszyn 
i urządzeń nie uwzględnia się.”;

Or. en

Poprawka 503
Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkty 7, 8, 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w załączniku V część C wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Emisje w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla wynikającymi ze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, el, oblicza się,
równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 
lat. Do obliczenia wielkości tych emisji 
stosuje się następującą zasadę:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
gdzie
el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu 
rocznym spowodowane zmianami ilości 
pierwiastka węgla wynikającymi ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(mierzone jako masa (w gramach) 
równoważnika CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
(w megadżulach));
CSR = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
referencyjnym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). Referencyjne 
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użytkowanie gruntów oznacza 
użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. 
lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w 
zależności od tego, która data jest 
późniejsza;
CSA = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
rzeczywistym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). W przypadkach gdy 
ilości pierwiastka węgla gromadzą się 
przez okres przekraczający jeden rok, 
wartość CSA jest obliczana jako 
szacowana ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni po 20 latach lub 
kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
oraz
P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo lub 
biopłyn na jednostkę powierzchni 
w jednym roku).”;
b) skreśla się pkt 8 i 9;

Or. en

Poprawka 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkty 7, 8, 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w załączniku V część C wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Emisje w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla wynikającymi ze zmiany sposobu 
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użytkowania gruntów, el, oblicza się, 
równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 
lat. Do obliczenia wielkości tych emisji 
stosuje się następującą zasadę:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
gdzie
el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu 
rocznym spowodowane zmianami ilości 
pierwiastka węgla wynikającymi ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(mierzone jako masa (w gramach) 
równoważnika CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
(w megadżulach));
CSR = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
referencyjnym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). Referencyjne 
użytkowanie gruntów oznacza 
użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. 
lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w 
zależności od tego, która data jest 
późniejsza;
CSA = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
rzeczywistym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). W przypadkach gdy 
ilości pierwiastka węgla gromadzą się 
przez okres przekraczający jeden rok, 
wartość CSA jest obliczana jako 
szacowana ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni po 20 latach lub 
kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 
oraz
P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo lub 
biopłyn na jednostkę powierzchni 
w jednym roku).”;
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b) skreśla się pkt 8 i 9;

Or. es

Poprawka 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkty 7, 8, 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w załączniku V część C wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Emisje w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla wynikającymi ze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, el, oblicza się, 
równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 
lat. Do obliczenia wielkości tych emisji 
stosuje się następującą zasadę:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
gdzie
el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu 
rocznym spowodowane zmianami ilości 
pierwiastka węgla wynikającymi ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(mierzone jako masa (w gramach) 
równoważnika CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
(w megadżulach));
CSR = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
referencyjnym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). Referencyjne 
użytkowanie gruntów oznacza 
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użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. 
lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w 
zależności od tego, która data jest 
późniejsza;
CSA = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
rzeczywistym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). W przypadkach gdy 
ilości pierwiastka węgla gromadzą się 
przez okres przekraczający jeden rok, 
wartość CSA jest obliczana jako 
szacowana ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni po 20 latach lub 
kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 
oraz
P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo lub 
biopłyn na jednostkę powierzchni 
w jednym roku).”;
b) skreśla się pkt 8 i 9;

Or. en

Poprawka 506
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkty 7, 8, 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w załączniku V część C wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w załączniku V część C wprowadza się 
następujące zmiany:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Emisje w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla wynikającymi ze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, el, oblicza się, 

„7) Emisje w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla wynikającymi ze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, el, oblicza się równo 



PE513.035v01-00 30/102 AM\937598PL.doc

PL

równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 
lat. Do obliczenia wielkości tych emisji 
stosuje się następującą zasadę:

rozdzielając całkowitą emisję na 20 lat. Do 
obliczenia wielkości tych emisji stosuje się 
następującą zasadę:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

gdzie gdzie:
el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu 
rocznym spowodowane zmianami ilości 
pierwiastka węgla wynikającymi ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(mierzone jako masa (w gramach) 
równoważnika CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
(w megadżulach));

el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu 
rocznym spowodowane zmianami ilości 
pierwiastka węgla wynikającymi ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(mierzone jako masa (w gramach) 
równoważnika CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
(w megadżulach));

CSR = ilość pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni związana z referencyjnym
użytkowaniem gruntów (mierzona jako 
masa (w tonach) pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni, obejmująca 
zarówno glebę, jak i roślinność). 
Referencyjne użytkowanie gruntów 
oznacza użytkowanie gruntów 
w styczniu 2008 r. lub 20 lat przed 
uzyskaniem surowca, w zależności od tego, 
która data jest późniejsza;

CSR = ilość pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni związana z referencyjnym 
użytkowaniem gruntów (mierzona jako 
masa (w tonach) pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni, obejmująca 
zarówno glebę, jak i roślinność). 
Referencyjne użytkowanie gruntów 
oznacza użytkowanie gruntów 
w styczniu 2008 r. lub 20 lat przed 
uzyskaniem surowca, w zależności od tego, 
która data jest późniejsza;

CSA = ilość pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni związana z rzeczywistym 
użytkowaniem gruntów (mierzona jako 
masa (w tonach) pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni, obejmująca 
zarówno glebę, jak i roślinność). W 
przypadkach gdy ilości pierwiastka węgla 
gromadzą się przez okres przekraczający 
jeden rok, wartość CSA jest obliczana jako 
szacowana ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni po 20 latach lub 
kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 
oraz

CSA = ilość pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni związana z rzeczywistym
użytkowaniem gruntów (mierzona jako 
masa (w tonach) pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni, obejmująca 
zarówno glebę, jak i roślinność). W 
przypadkach, gdy ilości pierwiastka węgla 
gromadzą się przez okres przekraczający 
jeden rok, wartość CSA jest obliczana jako 
szacowana ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni po 20 latach lub 
kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 

P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo lub 
biopłyn na jednostkę powierzchni 
w jednym roku).”;

P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo na 
jednostkę powierzchni w jednym roku);
oraz
eB = premia o wartości 29 gCO2eq/MJ 
biopaliwa przyznawana, jeśli biomasa 
otrzymywana jest z rekultywowanych 
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terenów zdegradowanych i spełnia 
warunki ustanowione w pkt 8.”;

b) skreśla się pkt 8 i 9;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawa jakości terenów zdegradowanych, szczególnie terenów na zboczach, przyczynia się 
do zmniejszania ryzyka naturalnych zagrożeń, na przykład osuwisk, a jednocześnie teren 
wykorzystywany jest w sposób użyteczny, tzn. przez uzyskanie materiału roślinnego 
wykorzystywanego do produkcji energii, w tym w formie biopaliw. Nie należy traktować 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jako celu samego w sobie, ale jako sposób na 
zapewnienie powszechnego bezpieczeństwa, tzn. na zmniejszanie ryzyka katastrof naturalnych 
niosących poważne konsekwencje.

Poprawka 507
Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w pkt 11 dodaje się następujący 
akapit:
„Jeśli energia elektryczna z odnawialnych 
źródeł wytworzona w innym miejscu 
mająca gwarancję pochodzenia, o której 
mowa w art. 15, jest wykorzystywana w 
zakładzie produkującym paliwo, uznaje 
się, że poziom emisji gazów 
cieplarnianych z energii elektrycznej ma 
wartość zerową. Poziom emisji gazów 
cieplarnianych z energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł wytworzonej w 
zakładzie produkcyjnym również uznaje 
się za zerowy.”.

Or. en
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Uzasadnienie

Pożądane jest, aby zachęcać zakłady produkcyjne do stosowania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł jako źródło energii, jeśli zakład wykorzystuje energię wytworzoną w 
innym miejscu. Będzie to również korzystne dla zakładów wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł w regionie dzięki zwiększonemu popytowi na energię elektryczną z 
odnawialnych źródeł.

Poprawka 508
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) Ograniczenie emisji dzięki 
nadwyżce energii elektrycznej lub ciepła
wytwarzanych w kogeneracji [...] 
uwzględnia się w odniesieniu do 
nadwyżki energii elektrycznej lub 
nadwyżki ciepła produkowanych w 
systemach produkcji paliwa stosujących 
kogenerację, z wyjątkiem przypadków, 
gdy paliwo stosowane w kogeneracji jest 
produktem ubocznym innym niż resztki 
pożniwne. W obliczeniach nadwyżki 
energii elektrycznej lub nadwyżki ciepła
przyjmuje się, że wielkość jednostki 
kogeneracyjnej odpowiada minimum 
niezbędnemu, aby jednostka 
kogeneracyjna mogła dostarczać ciepło 
lub energię elektryczną potrzebne do 
produkcji paliwa. Ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych związane z tą 
nadwyżką energii elektrycznej lub 
nadwyżką ciepła uznaje się za równe 
ilości gazów cieplarnianych, które 
zostałyby wyemitowane, gdyby w 
zakładzie stosującym to samo paliwo 
wyprodukowano taką samą ilość energii 
elektrycznej lub ciepła, jak w jednostce 
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kogeneracyjnej.”.

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy 2004/8/WE jest zmniejszenie popytu na energię pierwotną poprzez 
promowanie elektrociepłowni, gdy istnieje popyt na użytkowe nadwyżki ciepła. W Europie 
Północnej istnieje wyraźny popyt na nadwyżkę energii cieplnej. Zgodnie z tą dyrektywą 
wydajne elektrociepłownie powinny być uznane za stanowiące część produkcji biopaliw. Tym 
samym metoda alokacji powinna zostać rozszerzona tak, aby obejmowała użytkową nadwyżkę 
ciepła w ramach kryteriów obliczania emisji zawartych w dyrektywie w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych.

Poprawka 509
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) Emisje spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów, 
eiluc, uznaje się za posiadające wartość 
zerową do dnia 31 grudnia 2017 r., a od 
dnia 1 stycznia 2018 r. obliczać się je 
zgodnie z załącznikiem VIII.”.

Or. en

Uzasadnienie

Metodologię obliczania tego wskaźnika należy utożsamiać z innymi metodologiami, by
zapewnić przejrzystość i ułatwić interpretację, w szczególności interpretację kwestii 
uwzględniania emisji spowodowanych pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów od 
roku 2018.

Poprawka 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) Emisje spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów, 
eiluc, są obliczane zgodnie z załącznikiem 
VIII.”.

Or. en

Poprawka 511
Britta Reimers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) dodaje się załącznik VIII w brzmieniu: skreślony
„Załącznik VIII
Część A. Szacowane emisje spowodowane 
surowcami do produkcji biopaliw i 
biopłynów, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów

Grupa surowców Szacowane 
emisje 
wynikające z 
pośredniej 
zmiany sposobu 
użytkowania 
gruntów 
(gCO2eq/MJ)

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy

12
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ch 

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Część B. Biopaliwa i biopłyny, w 
przypadku których szacowane emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów są uznawane za 
zerowe
W przypadku biopaliw i biopłynów
produkowanych z następujących kategorii 
surowców uznaje się, że ich szacowane 
emisje wynikające z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów wynoszą 
zero:
a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;
b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych15. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.”;

Or. en

Uzasadnienie

Dopóki dziedzina nauki dotycząca użytkowania gruntów się zmienia i jest zbyt wcześnie, aby 
mówić o pośrednich rezultatach (co zasygnalizowano w art. 3), zastosowanie wskaźników 
odnoszących się do pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów w obliczeniach byłoby 
niemiarodajne.

Poprawka 512
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) dodaje się załącznik VIII w brzmieniu: skreślony
„Załącznik VIII
Część A. Szacowane emisje spowodowane 
surowcami do produkcji biopaliw i 
biopłynów, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów

Grupa surowców Szacowane 
emisje 
wynikające z 
pośredniej 
zmiany sposobu 
użytkowania 
gruntów 
(gCO2eq/MJ)

Uprawy zbóż i 
inne uprawy
roślin 
wysokoskrobiowy
ch 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Część B. Biopaliwa i biopłyny, w 
przypadku których szacowane emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów są uznawane za 
zerowe
W przypadku biopaliw i biopłynów 
produkowanych z następujących kategorii 
surowców uznaje się, że ich szacowane 
emisje wynikające z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów wynoszą 
zero:
a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;
b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
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użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych15. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.”;

Or. en

Poprawka 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) dodaje się załącznik VIII w brzmieniu: skreślony
„Załącznik VIII
Część A. Szacowane emisje spowodowane 
surowcami do produkcji biopaliw i 
biopłynów, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów

Grupa surowców Szacowane 
emisje 
wynikające z 
pośredniej 
zmiany sposobu 
użytkowania 
gruntów 
(gCO2eq/MJ)

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy

12
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ch 

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Część B. Biopaliwa i biopłyny, w 
przypadku których szacowane emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów są uznawane za 
zerowe
W przypadku biopaliw i biopłynów 
produkowanych z następujących kategorii 
surowców uznaje się, że ich szacowane 
emisje wynikające z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów wynoszą 
zero:
a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;
b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych15. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.”;

Or. en

Poprawka 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) dodaje się załącznik VIII w brzmieniu: skreślony
„Załącznik VIII
Część A: Szacowane emisje spowodowane 
surowcami do produkcji biopaliw i 
biopłynów, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów

Grupa surowców Szacowane 
emisje 
wynikające z 
pośredniej 
zmiany sposobu 
użytkowania 
gruntów 
(gCO2eq/MJ)

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy
ch

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Część B: Biopaliwa i biopłyny, w 
przypadku których szacowane emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów są uznawane za 
zerowe
W przypadku biopaliw i biopłynów 
produkowanych z następujących kategorii 
surowców uznaje się, że ich szacowane 
emisje wynikające z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów wynoszą 
zero:
a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;
b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
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użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych15. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.”;

Or. es

Poprawka 515
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII – część A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część A. Szacowane emisje spowodowane 
surowcami do produkcji biopaliw i 
biopłynów, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów

Część A. Szacowane emisje spowodowane 
surowcami do produkcji biopaliw, 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów

Grupa surowców Szacowane 
emisje 
wynikające z 
pośredniej 
zmiany sposobu 
użytkowania 
gruntów 
(gCO2eq/MJ)

Biopaliwa produkowane poprzez 
przekształcanie skrobi pochodzenia 
roślinnego, cukrów lub kwasów 
tłuszczowych z upraw uznaje się za 
wytwarzające szacowane emisje 
spowodowane pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów, ustalane przez 
Komisję na każdy rok legislacyjny.

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy
ch 

12 Do szacowania wielkości emisji 
spowodowanych pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów stosuje się 
następujące wzory:

Cukry 13 Do szacowania emisji brutto w ujęciu 
rocznym spowodowanych zmianami ilości 
pierwiastka węgla w związku z pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów
(Egross iluc global) stosuje się 
następujący wzór:
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Rośliny oleiste 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

gdzie:
LUCglobal = globalna zmiana sposobu 
użytkowania gruntów w roku 
poprzedzającym rok produkcji biopaliwa 
(rok odniesienia) (szacowana w 
jednostkach powierzchni (hektarach));
∑ dLUCglobal = skumulowane globalne 
bezpośrednie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do produkcji 
biopaliw w roku poprzedzającym 
(szacowane w jednostkach powierzchni 
(hektarach));
CSRW = poprzednia ilość pierwiastka 
węgla (szacowana jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla, z uwzględnieniem 
gleby i roślinności) w nowych uprawach 
na świecie w roku poprzedzającym;
CSAW = rzeczywista ilość pierwiastka 
węgla (mierzona jako masa (w tonach)
pierwiastka węgla, z uwzględnieniem 
gleby i roślinności) w nowych uprawach 
na świecie w roku poprzedzającym; w
przypadkach, gdy ilości pierwiastka węgla 
gromadzą się przez okres przekraczający 
jeden rok, wartość CSAW jest obliczana 
jako szacowana ilość pierwiastka węgla 
na jednostkę powierzchni po 20 latach lub 
kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
Do obliczania emisji netto w ujęciu 
rocznym spowodowanych zmianami ilości 
pierwiastka węgla w związku z pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów 
(Enet iluc global) stosuje się następujący 
wzór:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
gdzie:
Enet iluc global = emisje gazów 
cieplarnianych w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z pośrednią zmianą 
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sposobu użytkowania gruntów (szacowane 
jako masa (w tonach) równoważnika 
CO2), pomniejszone o 20% w celu 
zrównoważenia niepewności szacunków;
Do szacowania wielkości emisji 
spowodowanych pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
stosuje się następujący wzór:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
gdzie:
FSbiofuels = udział surowców (skrobia 
pochodzenia roślinnego, cukry lub kwasy 
tłuszczowe z upraw szacowane jako masa 
(w tonach)) przekształconych w biopaliwa 
w poprzednim roku, podzielony przez 
globalne uprawy roślinne (szacowany 
jako masa (w tonach)) wyprodukowane w 
rok poprzedzający rok odniesienia;
Enbiofuels = wartość energetyczna 
(szacowana jako zawartość energii (w 
gigadżulach) określona na podstawie 
dolnej wartości opałowej) globalnej 
produkcji biopaliw w roku poprzednim.
1000 = przelicznik t/GJ na g/MJ

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie metodologii odpowiadającej metodologii uwzględnionej w załączniku V pkt 7 
do obliczania emisji spowodowanych pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów na 
podstawie surowców zużytych do produkcji biopaliw.

Poprawka 516
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII – część A – tabela – rząd 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawy energetyczne 
roślin niespożywczych

15

Or. en

Poprawka 517
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII – część B – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;

a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika i surowce 
wymienione w części A niniejszego 
załącznika, dla których nie ustalono 
szacowanych emisji spowodowanych 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów w roku odniesienia;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie metodologii odpowiadającej metodologii uwzględnionej w załączniku V pkt 7 
do obliczania emisji spowodowanych pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów na 
podstawie surowców zużytych do produkcji biopaliw.

Poprawka 518
Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII – część B – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) surowce, których nie wprowadzono na 
rynek, a które zostały wyprodukowane 
lokalnie do zastosowania w pojazdach 
drogowych i maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wykorzystywanych głównie do 
wewnętrznych celów gospodarstw.

Or. en

Poprawka 519
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) dodaje się załącznik VIIIa w 
brzmieniu:
„A. Za biomasę niepowodującą pośredniej 
zmiany użytkowania gruntu uznaje się, 
jak szczegółowo opisano w procedurach 
zatwierdzonych przez Komisję w 
zatwierdzonym planie krajowym:
1. biomasę uprawianą jako drugą 
jednoroczną uprawę na terenie, na którym
nie stosowano wcześniej dwóch upraw 
jednorocznych;
2. biomasę, którą wyprodukowano w 
wyniku zwiększenia plonów, do którego 
nie doszłoby, gdyby nie było popytu ze 
strony przemysłu biopaliw, jak opisano w 
części B niniejszego załącznika;
B. Analiza intensyfikacji upraw
1. W ramach planu krajowego państwo 
członkowskie może wydać dla danej 
biomasy certyfikat biomasy 
niepowodującej pośredniej zmiany 
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sposobu użytkowania terenu do ilości, o 
jaką tonaż danej uprawy opisany w części 
B pkt 4 przekracza tonaż danej uprawy 
opisany w części B pkt 3, dla każdego 
rodzaju uprawianych roślin, które 
pokrywają 1% lub więcej gruntów ornych 
danego państwa członkowskiego (lub 
państwa trzeciego, które chce przedłożyć 
plan krajowy).
2. Dla każdego rodzaju uprawianych 
roślin, które w 2008 r. pokryły 1% lub 
więcej gruntów ornych danego państwa 
członkowskiego (lub państwa trzeciego, 
które chce przedłożyć plan krajowy), dane 
państwo oblicza roczny wzrost plonów 
danej rośliny na swoim terytorium, licząc 
złożoną wartość plonów z użyciem 
średniej wartości początkowej z trzech
kolejnych lat i średniej wartości końcowej 
z trzech kolejnych lat.
a) za początkową średnią z trzech 
kolejnych lat przyjmie się średnią 
arytmetyczną w tonach na hektar danej 
rośliny w latach 1997, 1998 i 1999;
b) za końcową średnią z trzech kolejnych 
lat uznaje się średnią arytmetyczną w 
tonach na hektar danej rośliny w latach 
2006, 2007 i 2008;
c) za zakładany roczny wzrost plonów
uznaje się wzrost plonów (w procentach), 
który wynika ze zwiększenia plonów z 
początkowej średniej z trzech kolejnych lat 
do poziomu końcowej średniej z trzech 
kolejnych lat w okresie dziewięciu lat;
jeśli wynik tych obliczeń będzie równy 
zero lub osiągnie wartość ujemną, 
zakładany roczny wzrost plonów danej 
uprawy wynosi zero.
3. Każde państwo członkowskie (lub inne 
państwo trzecie, które chce przedłożyć 
plan krajowy) tworzy tabelę dla każdego 
rodzaju uprawianych roślin, które 
pokrywały 1% lub więcej gruntów ornych 
danego państwa w 2008 r., w której to 
tabeli plony z roku 2007 uznaje się za 
równe średniej z trzech ostatnich lat dla 
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danej rośliny, a spodziewane plony danej 
rośliny na każdy rok w okresie od 2008 do 
2020 r. wylicza się przez zwiększenie 
plonu każdego roku o zakładany roczny 
wzrost plonów z danej uprawy. Państwo 
członkowskie (lub państwo trzecie, które 
chce przedłożyć plan krajowy) mnoży 
spodziewany plon dla danego roku przez 
faktyczną powierzchnię gruntów ornych, 
którą wykorzystuje się do uprawy danej 
rośliny w tym roku.
4. Faktyczne plony z danej uprawy z 
danego roku stanowią dla państwa 
członkowskiego (lub innego państwa, 
które chce przedłożyć plan krajowy) 
podstawę określenia ostatecznej średniej 
plonów na hektar danej uprawy na jego 
terytorium. Państwo to mnoży faktyczny 
plon dla danego roku przez faktyczną 
powierzchnię gruntów ornych, które 
wykorzystuje się do uprawy danej rośliny 
w tym roku.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienia motywów 4 i 4a (nowy).

Poprawka 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik VIII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) dodaje się załącznik VIIIa w 
brzmieniu:
„Załącznik VIIIa
Za zaawansowane biopaliwa uważa się 
następujące biopaliwa:
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materia biologiczna, której istotne 
zastosowania alternatywne wiążą się ze 
znaczącymi emisjami metanu lub tlenku 
azotu, nie skutkując przy tym produkcją 
możliwej do wykorzystania energii.”;

Or. sv

Poprawka 521
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się załącznik IX w brzmieniu: skreślony
„Załącznik IX
Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej
a) Algi
b) Frakcja biomasy odpowiadająca 
zmieszanym odpadom komunalnym, ale 
nie segregowanym odpadom z 
gospodarstw domowych, które są objęte 
celem recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 
lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów; 
c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych
d) Słoma
e) Obornik i osad ściekowy
f) Wolne rodniki kwasów tłuszczowych z 
zakładów wytłaczania oleju palmowego i 
puste wiązki owoców palmy
g) Smoła oleju talowego
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h) Gliceryna surowa
i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej
j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży
k) Łupiny orzechów
l) Łuski nasion
m) Kolby
n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej
a) Zużyty olej kuchenny
b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

c) Niespożywczy materiał celulozowy
d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych”.

Or. de

Uzasadnienie

Załącznik IX (nowy) został ponownie sformułowany w odrębnej poprawce.

Poprawka 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Dodaje się załącznik IX w brzmieniu: skreślony
„Załącznik IX
Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej
a) Algi
b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy
c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych
d) Słoma
e) Obornik i osad ściekowy
f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy
g) Smoła oleju talowego
h) Gliceryna surowa
i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej
j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży
k) Łupiny orzechów
l) Łuski nasion
m) Kolby
n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej
a) Zużyty olej kuchenny
b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
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rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

c) Niespożywczy materiał celulozowy
d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych”.

Or. it

Poprawka 523
Erik Bánki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się załącznik IX w brzmieniu: skreślony
„Załącznik IX
Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej
a) Algi
b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy
c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych
d) Słoma
e) Obornik i osad ściekowy
f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy
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g) Smoła oleju talowego
h) Gliceryna surowa
i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej
j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży
k) Łupiny orzechów
l) Łuski nasion
m) Kolby
n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej
a) Zużyty olej kuchenny
b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

c) Niespożywczy materiał celulozowy
d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych”.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 524
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się załącznik IX w brzmieniu: skreślony
„Załącznik IX
Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej
a) Algi
b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy
c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych
d) Słoma
e) Obornik i osad ściekowy
f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy
g) Smoła oleju talowego
h) Gliceryna surowa
i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej
j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży
k) Łupiny orzechów
l) Łuski nasion
m) Kolby
n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej
a) Zużyty olej kuchenny
b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
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rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

c) Niespożywczy materiał celulozowy
d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych”.

Or. fr

Poprawka 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się załącznik IX w brzmieniu: skreślony
„Załącznik IX
Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej
a) Algi
b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy
c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych
d) Słoma
e) Obornik i osad ściekowy
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f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy
g) Smoła oleju talowego
h) Gliceryna surowa
i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej
j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży
k) Łupiny orzechów
l) Łuski nasion
m) Kolby
n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej
a) Zużyty olej kuchenny
b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

c) Niespożywczy materiał celulozowy
d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych”.

Or. sv

Poprawka 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się załącznik IX w brzmieniu: skreślony
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„Załącznik IX
Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej
a) Algi
b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy
c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych
d) Słoma
e) Obornik i osad ściekowy
f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy
g) Smoła oleju talowego
h) Gliceryna surowa
i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej
j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży
k) Łupiny orzechów
l) Łuski nasion
m) Kolby
n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej
a) Zużyty olej kuchenny
b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
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nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

c) Niespożywczy materiał celulozowy
d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych”.

Or. en

Uzasadnienie

Otrzymuje brzmienie załącznika o zaawansowanych odnawialnych źródłach energii w 
transporcie.

Poprawka 527
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IX Załącznik IX

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

Część A. Surowce, które przyczyniają się 
do realizacji celu 2%, o którym mowa w 
art. 3 ust. 4 lit. d) ppkt (i) dyrektywy 
2009/28/WE

a) Algi a) Algi
b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

b) Biomasa z odpadów komunalnych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

d) Słoma d) Słoma

e) Obornik i osad ściekowy e) Obornik i osad ściekowy

f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
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palmowego i puste wiązki owoców palmy
g) Smoła oleju talowego g) Smoła oleju talowego

h) Gliceryna surowa h) Gliceryna surowa
i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej

j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

k) Łupiny orzechów k) Łupiny orzechów
l) Łuski nasion l) Łuski nasion

m) Kolby m) Kolby
n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny

Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej

na) Wolne kwasy tłuszczowe z zakładów 
wytłaczania oleju palmowego i puste 
wiązki owoców palmy

a) Zużyty olej kuchenny nb) Zużyty olej kuchenny

b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

nc) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 
jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

c) Niespożywczy materiał celulozowy nd) Niespożywczy materiał celulozowy
d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

ne) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

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.
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Poprawka 528
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IX Załącznik IX

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

Część A. Surowce, które przyczyniają się 
do realizacji celu 2% wskazanego w art. 3
lit. d) ppkt (i)

a) Algi a) Algi (autotrofy)
b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

b) Biomasa z zebranych odpadów 
komunalnych, z zastrzeżeniem celów 
recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

d) Słoma d) Słoma

e) Obornik i osad ściekowy e) Obornik i osad ściekowy
f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy

f) Wolne kwasy tłuszczowe z zakładów 
wytłaczania oleju palmowego i puste 
wiązki owoców palmy

g) Smoła oleju talowego g) Smoła oleju talowego
h) Gliceryna surowa h) Gliceryna surowa

i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej
j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

k) Łupiny orzechów k) Łupiny orzechów

l) Łuski nasion l) Łuski nasion
m) Kolby m) Kolby

n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny

Część B. Surowce, których wkład w 
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realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej
a) Zużyty olej kuchenny na) Zużyty olej kuchenny

b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

nb) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 
jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

c) Niespożywczy materiał celulozowy nc) Niespożywczy materiał celulozowy
d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

nd) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych.

Or. de

Uzasadnienie

Stosowanie mnożników jest wątpliwe z punktu widzenia statystyki, ponieważ prowadzi do 
powstania wirtualnych biopaliw, tworząc iluzję, że udało się osiągnąć cele polityki 
ekologicznej.

Poprawka 529
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – akapit -pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska bierze pod uwagę 
fakt, iż wartość wskaźników określonych 
w załączniku IX nie jest dostosowana do 
wszystkich produktów oraz że należy 
podjąć nad tym pogłębioną refleksję, aby 
uniknąć jakiejkolwiek niepewności 
prawnej.

Or. fr
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Poprawka 530
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

a) Algi a) Algi

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych i pozostałości, z wyjątkiem 
odpadów podlegających selektywnej 
zbiórce na mocy art. 11 ust. 1 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy

d) Słoma d) Frakcja biomasy odpadów i 
pozostałości z rolnictwa i powiązanych z 
nim gałęzi przemysłu, takich jak 
wytłoczyny z trzciny cukrowej, łupiny, 
łuski nasion, wytłoki z winogron, osady 
winne z drożdży i kolby

e) Obornik i osad ściekowy e) Frakcja biomasy odpadów i 
pozostałości z leśnictwa i powiązanych z 
nim gałęzi przemysłu, takich jak kora, 
liście, igły, gałęzie, wierzchołki drzew, 
trociny, strużyny, ług czarny, melasa, 
lignina i olej talowy

f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy
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g) Smoła oleju talowego

h) Gliceryna surowa

i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej

j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży
k) Łupiny orzechów
l) Łuski nasion
m) Kolby
n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny

Or. en

Uzasadnienie

Jakikolwiek prawidłowy i szczegółowy wykaz będzie niekompletny, ponieważ nie będzie 
zawierał surowców, które mogą być wykorzystane w biopaliwach drugiej generacji, będących
pozostałościami z procesów, których dziś nie znamy. Tym samym potrzebne są bardziej 
ogólne definicje obejmujące szerszy zakres surowców w celu stymulowania innowacji w 
zakresie nowych, zaawansowanych biopaliw. W przypadku leśnictwa nie ma potrzeby 
wprowadzania rozróżnienia pomiędzy różnymi frakcjami drzewa w tej dyrektywie, ponieważ 
tę kwestię należy pozostawić mechanizmom rynkowym.

Poprawka 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

a) Algi a) Algi
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b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale niesegregowanych
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

d) Słoma
e) Obornik i osad ściekowy e) Obornik i osad ściekowy

f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy
g) Smoła oleju talowego g) Smoła oleju talowego
h) Gliceryna surowa h) Gliceryna surowa

i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej
j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

k) Łupiny orzechów
l) Łuski nasion l) Materiał lignocelulozowy, w tym słoma, 

wytłoczyny z trzciny cukrowej, łupiny 
orzechów, łuski nasion i kolby

m) Kolby
n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny

Or. fr

Uzasadnienie

Aby wesprzeć większą obecność na rynku zaawansowanych biopaliw, należy uwzględnić w 
jednym i tym samym punkcie materiał lignocelulozowy i dodać rośliny cukrowe, zważywszy że 
cukier nie służy wyłącznie do celów spożywczych. Jest to substrat wykorzystywany do 
fermentacji w biotechnologiach, niezbędny dla innowacji w dziedzinie produkcji 
zaawansowanych paliw biodiesel (stąd wykluczenie etanolu).

Poprawka 532
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
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Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

Część A. Wykaz zaawansowanych 
biopaliw. Za zaawansowane biopaliwa 
uznaje się biopaliwa pochodzące z 
następujących surowców:

Or. es

Poprawka 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

Część A. Rozszerzony wykaz 
zaawansowanych biopaliw. Za 
zaawansowane biopaliwa uznaje się 
biopaliwa pochodzące z następujących 
surowców:

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku inwestowania w zaawansowane biopaliwa potrzebna jest stabilność 
długoterminowych inwestycji. Szerszy zakres wykorzystywania odpadów i pozostałości często 
wymaga dalszych inwestycji. Aby zapobiec wystąpieniu sztucznych barier rynkowych 
pomiędzy państwami członkowskimi, należy wyszczególnić materiały pochodzące z odpadów i 
pozostałości wykorzystywane do produkcji biopaliw w załączniku IX do dyrektywy. Poprawi 
to stabilność inwestycji wymaganą do produkcji zaawansowanych biopaliw. Zaleca się, aby 
poniższe poprawki poddano pod głosowanie łącznie.

Poprawka 534
Julie Girling
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

Część A. Surowce, które przyczyniają się 
do osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 
3 ust. 4

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie wielokrotności w obliczeniach nie jest skutecznym narzędziem w osiąganiu 
celów ujętych w niniejszej dyrektywie i dlatego należy je usunąć z niniejszej dyrektywy.

Poprawka 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

Część A. Surowce przyczyniające się do 
osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4 

Or. en

Poprawka 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – tytuł



AM\937598PL.doc 65/102 PE513.035v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej

Część A. Odpady i pozostałości, których 
wkład w realizację celu, o którym mowa w 
art. 3 ust. 4, jest uznawany za 
czterokrotność ich wartości energetycznej

Or. en

Poprawka 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Algi a) Algi (autotroficzne)

Or. en

Poprawka 538
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera a a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Bakterie

Or. fr

Poprawka 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Bakterie

Or. en

Uzasadnienie

Powinno wspierać się produkcję zaawansowanych biopaliw bez wywoływania skutków w 
postaci pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów i wpływania na łańcuch dostaw 
żywności.

Poprawka 540
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale niesegregowanych
odpadów z gospodarstw domowych 
podlegających zbiórce selektywnej na 
mocy art. 11 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie frakcji biomasy zmieszanych odpadów komunalnych – nawet z wyłączeniem 
posegregowanych części odpadów z gospodarstw domowych – może stanowić zachętę dla 
władz lokalnych, w zależności od warunków, do zaprzestania selektywnej zbiórki odpadów i 
przekształcania razem zmieszanych odpadów w energię, tym samym odchodząc od celu 
ustalonego na 2015 r. polegającego na selektywnej zbiórce metali, tworzyw sztucznych, 
papieru i szkła oraz odchodząc od hierarchii postępowania z odpadami zgodnie z dyrektywą o 
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odpadach.

Poprawka 541
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale niesegregowanych
odpadów z gospodarstw domowych, z
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale niesegregowanych
odpadów z gospodarstw domowych 
podlegających zbiórce selektywnej na 
mocy art. 11 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

Or. en

Poprawka 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale niesegregowanych
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, w tym posegregowanych 
bioodpadów, ale bez innych
segregowanych odpadów z gospodarstw 
domowych i makulatury, z zastrzeżeniem 
celów recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 lit. 
a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy
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Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie makulatury w charakterze surowca do produkcji paliwa nie jest uzasadnione z 
punktu widzenia efektywnego gospodarowania zasobami. Recycling i zrównoważone 
wykorzystanie makulatury, na przykład jako surowca do produkcji papieru, tworzy miejsca 
pracy w regionach, a tej szansy nie należy zaprzepaścić. Tekst Komisji jest niejasny w 
odniesieniu do bioodpadów, więc należy uczynić go jednoznacznym, aby umożliwić ich 
stosowanie.

Poprawka 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja odpadów przemysłowych 
ulegająca biodegradacji

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu spójności z dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 
2009/28/WE, gdzie frakcja odpadów przemysłowych ulegająca biodegradacji jest wymieniona 
w definicji biomasy w art. 2 lit. e).

Poprawka 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych z wyjątkiem części 
nadającej się do ponownego użycia pod 
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względem przemysłowym lub 
gospodarczym do innych celów 
przemysłowych

Or. en

Poprawka 545
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych, pochodzących z handlu 
detalicznego i hurtowego oraz 
pozostałości z procesu technologicznego, z 
wyłączeniem odpadów podlegających 
zbiórce selektywnej na mocy art. 11 ust. 1 
dyrektywy 2008/98/WE

Or. en

Poprawka 546
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych, ale nie odpadów
podlegających selektywnej zbiórce na 
mocy art. 11 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy
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Or. en

Uzasadnienie

Włączenie frakcji biomasy odpadów przemysłowych może stanowić zachętę dla wytwórców 
odpadów i władz lokalnych, w zależności od warunków, do zaprzestania selektywnej zbiórki 
odpadów i przekształcania razem zmieszanych odpadów w energię, tym samym odchodząc od 
celu ustalonego na 2015 r. polegającego na wprowadzeniu selektywnej zbiórki metali, 
tworzyw sztucznych, papieru i szkła oraz odchodząc od hierarchii postępowania z odpadami 
zgodnie z dyrektywą o odpadach.

Poprawka 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych, odpadów pochodzących z 
handlu detalicznego i hurtowego oraz 
pozostałości z procesu technologicznego

Or. en

Uzasadnienie

W interesie efektywnego gospodarowania zasobami leży promowanie wykorzystywania do 
produkcji biopaliw wielu rodzajów odpadów przemysłowych, odpadów pochodzących z 
handlu detalicznego i hurtowego oraz pozostałości z procesu technologicznego.

Poprawka 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych, w tym wywarów, melasy, 
odpadów rybnych, pozostałości z 
produkcji mączki rybnej, odpadów z rzeźni 
i odpadów z przetwórstwa mięsnego

Or. en

Poprawka 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Słoma d) Słoma i biomasa pochodząca z 
utrzymywania terenów zielonych

Or. en

Poprawka 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Obornik i osad ściekowy e) Obornik, gnojówka, gnojowica, obornik 
drobiowy, odchody rybie i osad ściekowy

Or. en



PE513.035v01-00 72/102 AM\937598PL.doc

PL

Poprawka 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy

skreślona

Or. en

Poprawka 552
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/29/WE
Załącznik IX – część A – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy

skreślona

Or. en

Poprawka 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy

f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego, zużyta ziemia bieląca z 
rafinacji oleju, szlam oleju palmowego i 
puste wiązki owoców palmy
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Or. en

Poprawka 554
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) Smoła oleju talowego g) Ług czarny i jego pochodne, takie jak 
lignina i smoła oleju talowego, z 
wyłączeniem tych, dla których możliwe 
jest wartościowsze komercyjne 
zastosowanie zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami, takich jak 
surowy olej talowy

Or. en

Uzasadnienie

Przed wykorzystaniem pozostałości i odpadów do produkcji energii należy wykorzystać je do 
innych opłacalnych celów komercyjnych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Tym 
samym surowy olej talowy.

Poprawka 555
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) Smoła oleju talowego g) Pozostałości z procesów 
technologicznych w przemyśle 
celulozowym i papierniczym, takie jak ług 
czarny, mydło siarczanowe surowe, olej 
talowy surowy i smoła oleju talowego
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Or. en

Uzasadnienie

Celulozownie i papiernie generują pewną liczbę pozostałości z procesu technologicznego, w 
których tkwi znaczny potencjał z perspektywy produkcji zaawansowanych biopaliw. Wszystkie 
frakcje pochodzą z tego samego podstawowego procesu technologicznego i są zatem 
pozostałościami z procesu podobnie jak smoła oleju talowego, która została uwzględniona w 
załączniku część A do wniosku Komisji. Wszystkie pozostałości z procesu technologicznego 
powinny więc być traktowane w taki sam sposób.

Poprawka 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) Smoła oleju talowego g) Ług czarny i jego pochodne, takie jak 
mydło siarczanowe surowe, lignina, 
surowy olej talowy surowy i smoła oleju 
talowego

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie pozostałości z procesu obróbki celulozy należy traktować jednakowo. Pozostałości z 
procesu technologicznego mają znaczny potencjał z perspektywy produkcji zaawansowanych 
biopaliw.

Poprawka 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej skreślona

Or. en

Poprawka 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

j) Wytłoki i wytłoczyny, w tym z trzciny 
cukrowej, buraków cukrowych, 
wytłoczyny z winogron i osady winne z 
drożdży

Or. en

Poprawka 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) Łuski nasion l) Niespożywczy materiał celulozowy –
pozostałości z pozyskiwania i oczyszczania 
nasion i ziaren (łupiny, łuski nasion, 
plewy, kolby itp.)

Or. en
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Poprawka 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) Kolby skreślona

Or. en

Poprawka 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny skreślona

Or. en

Poprawka 562
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny skreślona

Or. en
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Poprawka 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny n) Kora, gałęzie, liście

Or. en

Poprawka 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny n) Pozostałości z pozyskiwania drewna, 
takie jak kora, gałęzie, struktura korony, 
drewno małowymiarowe, liście, trociny i 
strużyny

Or. en

Uzasadnienie

Wskazane jest, aby wszelkie pozostałości z procesów zarządzania zasobami leśnymi i ścinki 
drzew były traktowane jednakowo. Działanie takie będzie również wspierało rozwój 
regionalny i obszarów wiejskich, ponieważ będą tworzone rynki, na których będą 
wykorzystywane pozostałości z procesów zarządzania zasobami leśnymi jako surowiec do 
produkcji paliwa

Poprawka 565
Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny n) Kora, gałęzie, wierzchołki drzew, liście, 
trociny i strużyny

Or. en

Poprawka 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny n) Kora, gałęzie, zrębki z przecinki, liście, 
trociny i strużyny

Or. en

Poprawka 567
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) Pozostałości z produkcji 
biochemicznej

Or. en
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Poprawka 568
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nb) Zacier

Or. en

Poprawka 569
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nc) Nadmiar drożdży

Or. en

Poprawka 570
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nd) Serwatka

Or. en
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Poprawka 571
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) Zużyty olej kuchenny

Or. es

Poprawka 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) Zużyty olej kuchenny

Or. fr

Uzasadnienie

Badania dotyczące rozwoju biopaliw na bazie zużytego oleju kuchennego są obiecujące, a ich 
wkład energetyczny i środowiskowy jest porównywalny do biopaliw wyprodukowanych na 
bazie surowców wymienionych w załączniku II do dyrektywy. W trosce o zapewnienie 
równego i proporcjonalnego podejścia należy zapewnić tym produktom system wsparcia 
rozwoju, taki sam, jaki obowiązuje w przypadku surowców wymienionych w załączniku II.

Poprawka 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) Zużyty olej kuchenny

Or. en

Poprawka 574
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ne) Zużyty olej kuchenny

Or. en

Poprawka 575
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nb) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 
jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi1

__________________
1 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

Or. es
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Poprawka 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nb) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 
jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi1

__________________
1 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Poprawka 577
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nf) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 
jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi1

__________________
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1 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Poprawka 578
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nc) Niespożywczy materiał celulozowy

Or. es

Poprawka 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nc) Niespożywczy materiał celulozowy

Or. en

Poprawka 580
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n g (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ng) Niespożywczy materiał celulozowy

Or. en

Poprawka 581
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nd) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

Or. es

Poprawka 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nb) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

Or. en

Uzasadnienie

Lignoceluloza powinna być traktowana w taki sam sposób jak inne surowce bazujące na 
drewnie, ponieważ nie wywołuje skutków w postaci pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów.
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Poprawka 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nd) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

Or. en

Poprawka 584
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nh) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych oraz 
drewna na masę celulozową

Or. en

Poprawka 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ne) Trójglicerydy, wolne kwasy tłuszczowe
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i destylaty tłuszczowe oraz 
nieklasyfikowane gdzie indziej oleje z 
przemysłu oleochemicznego, biodiesla, 
rafinacji olejów roślinnych, przetwórstwa 
żywności i tłuszczy zwierzęcych

Or. en

Poprawka 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nf) Tłuszcze zwierzęce nieprzeznaczone do 
spożycia przez ludzi

Or. en

Poprawka 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ng) Olej zbożowy techniczny

Or. en

Poprawka 588
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
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Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część A – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku pozostałości rolniczych w 
obliczeniach uwzględnia się wyłącznie 
ilości przekraczające ilości potrzebne do 
ochrony gleby przed erozją i utratą 
różnorodności biologicznej. W przypadku 
pozostałości z procesów zarządzania 
zasobami leśnymi w obliczeniach 
uwzględnia się wyłącznie ilości 
przekraczające ilości potrzebne do 
ochrony przed utratą różnorodności 
biologicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno się rozwiązywać jednego problemu, tworząc inny.

Poprawka 589
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej

skreślony

Or. es

Poprawka 590
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby umieszczania części B, skoro istnieje tylko jeden poziom w obliczeniach z 
zastosowaniem wielokrotności.

Poprawka 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej

skreślony

Or. en

Poprawka 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej

skreślony

Or. en

Poprawka 593
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej

Część B. Surowce, które przyczyniają się 
do osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 
3 ust. 4

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie wielokrotności w obliczeniach nie jest skutecznym narzędziem w osiąganiu 
celów ujętych w niniejszej dyrektywie i dlatego należy je usunąć z dyrektywy.

Poprawka 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 

Część B. Odpady i pozostałości, których 
wkład w realizację celu, o którym mowa w 
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ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej

art. 3 ust. 4, jest uznawany za dwukrotność 
ich wartości energetycznej

Or. en

Poprawka 595
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zużyty olej kuchenny skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby umieszczania części B, skoro istnieje tylko jeden poziom w obliczeniach z 
zastosowaniem wielokrotności. Tym samym lit. a) może zostać przeniesiona do części A.

Poprawka 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zużyty olej kuchenny skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Badania dotyczące rozwoju biopaliw na bazie zużytego oleju kuchennego są obiecujące, a ich 
wkład energetyczny i środowiskowy jest porównywalny do biopaliw wyprodukowanych na 
bazie surowców wymienionych w załączniku II do dyrektywy. W trosce o zapewnienie 
równego i proporcjonalnego podejścia należy zapewnić tym produktom system wsparcia 
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rozwoju, taki sam, jaki obowiązuje w przypadku surowców wymienionych w załączniku II.

Poprawka 597
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zużyty olej kuchenny. skreślona

Or. es

Poprawka 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zużyty olej kuchenny skreślona

Or. en

Poprawka 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny.
Wkład powyższych pozostałości w 
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realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej po przyjęciu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju na 
poziomie UE

Or. en

Poprawka 600
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby umieszczania części B, skoro istnieje tylko jeden poziom w obliczeniach z 
zastosowaniem wielokrotności. Tym samym lit. b) może zostać przeniesiona do części A.

Poprawka 601
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

skreślona

Or. es

Poprawka 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

skreślona

Or. en

Poprawka 603
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Niespożywczy materiał celulozowy skreślona

Or. en

Poprawka 604
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Niespożywczy materiał celulozowy skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby umieszczania części B, skoro istnieje tylko jeden poziom w obliczeniach z 
zastosowaniem wielokrotności. Tym samym lit. c) może zostać przeniesiona do części A.

Poprawka 605
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Niespożywczy materiał celulozowy skreślona

Or. fr

Poprawka 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Niespożywczy materiał celulozowy skreślona

Or. en

Poprawka 607
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Niespożywczy materiał celulozowy. skreślona

Or. es

Poprawka 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Niespożywczy materiał celulozowy skreślona

Or. en

Poprawka 609
Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Niespożywczy materiał celulozowy c) Niespożywczy materiał celulozowy, z 
wyjątkiem odpadów podlegających 
selektywnej zbiórce na mocy art. 11 ust. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie niespożywczych materiałów celulozowych może stanowić zachętę dla wytwórców 
odpadów i władz lokalnych, w zależności od sytuacji, do zaprzestania selektywnej zbiórki 
odpadów i przekształcania razem zmieszanych odpadów w energię, tym samym odchodząc od 
celu ustalonego na 2015 r. polegającego na wprowadzeniu selektywnej zbiórki metali, 
tworzyw sztucznych, papieru i szkła oraz odchodząc od hierarchii postępowania z odpadami 
zgodnie z dyrektywą o odpadach.

Poprawka 610
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Niespożywczy materiał celulozowy c) Niespożywczy materiał celulozowy, taki 
jak biomasa pochodząca z upraw 
energetycznych roślin niespożywczych 
uprawianych na gruntach w celu 
produkcji bioenergii, w tym miskantu, 
innych traw energetycznych, 
niespożywczych odmian sorgo i konopi 
przemysłowych
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Or. en

Poprawka 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Niespożywczy materiał celulozowy c) Niespożywczy materiał celulozowy i 
hemicelulozowy

Or. en

Poprawka 612
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby umieszczania części B, skoro istnieje tylko jeden poziom w obliczeniach z 
zastosowaniem wielokrotności. Tym samym lit. d) może zostać przeniesiona do części A.

Poprawka 613
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
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Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych.

skreślona

Or. fr

Poprawka 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

skreślona

Or. en

Poprawka 615
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

skreślona

Or. es

Poprawka 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
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Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

skreślona

Or. en

Poprawka 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych, które 
nadają się do ponownego użycia pod 
względem przemysłowym lub 
gospodarczym do innych celów 
przemysłowych, i wszelkich pozostałości 
lignocelulozowych nadających się do 
ponownego użycia do innych celów 
przemysłowych

Or. en

Poprawka 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Frakcja biomasy z terenów 
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zdegradowanych, nieużytków rolnych, 
gruntów rolnych gorszej klasy, 
nienadających się do produkcji żywności

Or. en

Poprawka 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX – część B – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) Biomasa z odpadów komunalnych, w 
tym przeterminowana żywność, odpady ze 
sklepów spożywczych, odpady kuchenne, 
odpady z restauracji i odpady ze stołówek

Or. en

Poprawka 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) dodaje się załącznik IXa w brzmieniu:
„Załącznik IXa
Zaawansowane odnawialne źródła energii 
w transporcie
Środki gwarantujące wprowadzanie w 
życie zasad zrównoważonego rozwoju
Państwa członkowskie wprowadzają 
gwarancje dotyczące wykorzystania
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wszelkich odpadów i pozostałości, aby 
zapewnić, że ich wykorzystanie w 
charakterze paliwa transportowego jest 
zgodne z hierarchią postępowania z 
odpadami, czyli zapobieganie
powstawaniu odpadów, przygotowanie do 
ponownego użycia i recyclingu w celu 
produkcji energii, zgodnie z dyrektywą 
2009/98/WE, oraz aby zapewnić ich 
kaskadowe wykorzystanie.
W kwestii wykorzystania zasobów 
biotycznych państwa członkowskie 
wprowadzą środki gwarantujące ochronę 
różnorodności biologicznej oraz 
zapobiegające uszczupleniu lub utracie 
funkcji ekosystemowych oraz 
odchyleniom od obecnych zastosowań, 
które miałyby negatywny, bezpośredni lub 
pośredni, wpływ na różnorodność 
biologiczną, glebę oraz całkowity bilans 
dwutlenku węgla.
Z zastrzeżeniem środków gwarantujących 
wprowadzanie w życie zasad 
zrównoważonego rozwoju przyjętych przez 
państwa członkowskie poniższe surowce 
są odpowiednie do produkcji 
zaawansowanej energii wykorzystywanej 
w sektorze transportu na mocy art. 3 ust. 
4:
Część A:
– Algi
– Odnawialne paliwa gazowe i ciekłe 
pochodzenia niebiologicznego
Część B:
– Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, ale nie segregowanych 
odpadów z gospodarstw domowych, z 
zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy 
art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy
– Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych
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– Słoma
– Obornik i osad ściekowy
– Smoła oleju talowego
– Gliceryna surowa
– Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży
– Łupiny orzechów
– Łuski nasion
– Kolby
– Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
– Niespożywczy materiał celulozowy
– Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych”.

Or. en

Uzasadnienie

Algi oraz odnawialne paliwa gazowe i ciekłe pochodzenia niebiologicznego z części A 
załącznika IX, jak również energia elektryczna z odnawialnych źródeł zastosowana w 
pojazdach elektrycznych oraz wychwytywanie i wykorzystanie dwutlenku węgla (np. 
wykorzystanie przemysłowych odpadów gazowych do fermentacji mikrobiologicznej w celu 
produkcji paliw ciekłych i gazowych) mają wkład w realizację celu polegającego na 
wykorzystaniu w transporcie w 3% zaawansowanych źródeł energii, który należy uznać za 
czterokrotność ich wartości energetycznej. Zużyty olej kuchenny i tłuszcze zwierzęce nie 
wymagają zachęt wykraczających poza ogólny cel ujęty w dyrektywie w sprawie jakości paliw 
oraz dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych.


