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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II  Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów 
napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2012)0595),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0337/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ...1,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji 
Rozwoju Regionalnego, Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Transportu 
i Turystyki (A7-0000/2013); 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               

1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) W sytuacji, gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone. Zapotrzebowanie to może 
być zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji poprzez zwiększenie 
wydajności rolnictwa, nawet jeśli może to 
wywołać negatywne oddziaływanie na 
środowisko, w tym utratę różnorodności 
biologicznej, niedobór wody, erozję 
gruntów oraz zanieczyszczenie wód i 
gruntów, albo w drodze przeznaczenia pod 
tę produkcję innych gruntów, niebędących 
użytkami rolnymi. Ten ostatni scenariusz 
stanowi pośrednią zmianę sposobu 
użytkowania gruntów i – jeżeli wiąże się z 
przekształceniem obszarów o dużej 
zawartości pierwiastka węgla – może 
prowadzić do znaczących emisji gazów 
cieplarnianych, jak również do utraty 
różnorodności biologicznej w przypadku 
terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Dyrektywy 98/70/WE i 
2009/28/WE powinny zatem zawierać 
przepisy zapobiegające pośredniej zmianie 
sposobu użytkowania gruntów, z uwagi na 
fakt, że obecne biopaliwa są produkowane 
głównie z roślin uprawianych na 
istniejących użytkach rolnych.

Or. fr
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Art. 19 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE 
i art. 7d ust. 6 dyrektywy 98/70/WE 
przewidują uwzględnienie wpływu 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów na emisję gazów cieplarnianych 
oraz odpowiednie środki w celu 
przeciwdziałania temu wpływowi, z 
uwzględnieniem konieczności ochrony 
dotychczasowych inwestycji. 

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wzrost zużycia biopaliw w państwach 
członkowskich przyczynia się do wahań 
cen żywności i może wpłynąć na światowe 
bezpieczeństwo żywnościowe. Konieczne 
jest zatem uwzględnienie pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów w 
celu zagwarantowania, że te potencjalne 
źródła emisji nie podważą celów polityki 
UE w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych oraz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. W celu 
ograniczenia pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów właściwe jest 
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych. 
Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa 
produkowane z odpadów i alg umożliwiają 
znaczne ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych przy jednoczesnym niskim 
ryzyku pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów i nie konkurują 
bezpośrednio z rynkami żywnościowymi i 
paszowymi o użytki rolne. Właściwe jest 
zatem zachęcenie do zwiększenia 
produkcji tych zaawansowanych biopaliw, 
ponieważ nie są one obecnie dostępne w 
handlu w dużych ilościach, co wynika 
częściowo z konkurencji o dotacje 
publiczne z tradycyjnymi technologiami 

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

produkcji biopaliw z upraw roślin 
spożywczych. Należy zapewnić dodatkowe 
zachęty poprzez nadanie zaawansowanym 
biopaliwom większego – w porównaniu z 
konwencjonalnymi biopaliwami –
znaczenia w realizacji 10 % celu 
wyznaczonego sektorowi transportu w 
dyrektywie 2009/28/WE. W związku z tym 
w ramach polityki w dziedzinie energii ze 
źródeł odnawialnych wspierać należy 
jedynie zaawansowane biopaliwa, których 
szacowane skutki w postaci pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów są 
ograniczone i które zapewniają znaczne 
całkowite ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy” i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wspierającymi 
w całej Europie zintegrowane i 
zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy 
przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy 
ustanowić większe zachęty, które 
prowadziłyby do preferowania stosowania 
surowców z biomasy, które nie mają 
wysokiej wartości gospodarczej w 
przypadku innych zastosowań niż 
biopaliwa. Z tego względu należy również 
zapewnić, aby polityka UE w zakresie 
odpadów pozostała spójna oraz aby dane 
odpady podlegały hierarchii postępowania 
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z odpadami określonej w art. 4 dyrektywy 
2008/98/WE. Nie należy tworzyć żadnych 
negatywnych zachęt mogących zaszkodzić 
skutecznemu wdrożeniu tej dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ustalanie górnego limitu produkcji biopaliw pierwszej generacji jest zasadne, jednak 
powinno być selektywne i realizowane z uwzględnieniem czynnika pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów przy obliczaniu ograniczeń emisji gazów cieplarnianych.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ustalanie górnego limitu produkcji biopaliw pierwszej generacji jest zasadne, jednak 
powinno być selektywne i realizowane z uwzględnieniem czynnika pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów przy obliczaniu ograniczeń emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) W celu zapewnienia dokładności i 
integralności celów Unii w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oraz w zakresie biopaliw emisje związane 
z pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów powinny być uwzględniane przy 
obliczaniu ograniczeń emisji gazów 
cieplarnianych wymaganych na podstawie 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
zawartych w dyrektywie 2009/28/WE i w 
dyrektywie 98/70/WE. Emisje związane z 
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pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów powinny być także uwzględniane, 
aby możliwe było osiągnięcie celu art. 7a 
ust. 2 dyrektywy 98/70/WE celem 
wprowadzania zachęt do produkcji 
biopaliw o ograniczonych skutkach 
wynikających z pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów. Biopaliwom 
wytwarzanym z surowców, które nie 
powodują dodatkowego zapotrzebowania 
na grunty, takim jak biopaliwa 
produkowane z odpadów, należy przypisać 
zerowy wskaźnik emisji. 

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie czynnika pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów przy obliczaniu 
ograniczeń emisji gazów cieplarnianych pozwoli uniknąć defaworyzowania biopaliw, których 
negatywne skutki są ograniczone, oraz stworzy zachętę do produkcji biopaliw 
umożliwiających największe ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby zrealizować cel dotyczący 
energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie, jednocześnie minimalizując 
negatywne skutki wynikające ze zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, należy 
wspierać energię elektryczną ze źródeł 
odnawialnych oraz efektywność 
energetyczną. Państwa członkowskie 
powinny zatem dążyć do zwiększania 
efektywności energetycznej oraz do 
zmniejszenia całkowitego zużycia energii 
w transporcie, promując równocześnie 
wzrost udziału samochodów elektrycznych 
w rynku i wykorzystanie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 
systemach transportowych. Państwa 
członkowskie powinny również mieć 
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prawo do przekierowania swoich zasobów 
finansowych przeznaczonych aktualnie w 
całości lub częściowo na osiągnięcie 
odpowiedniego udziału energii 
pochodzącej z biopaliw wytwarzanych ze 
zbóż oraz z innych roślin 
wysokoskrobiowych, z cukru, z roślin 
oleistych oraz z innych roślin 
energetycznych uprawianych na gruntach 
na zwiększanie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności wiatrowej, 
słonecznej, energii fal i geotermicznej, 
których odnawialny i zrównoważony 
charakter  już wykazano.

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Lasy przynoszą różnorodne korzyści 
środowisku, gospodarce i społeczeństwu 
oraz pełnią funkcje niezbędne dla 
ludzkości, takie jak utrzymywanie 
różnorodności biologicznej i funkcji 
ekosystemów, a także ochrona systemu 
klimatycznego. Rosnący popyt na biomasę 
leśną, w tym na pozostałości drzewne i 
uprawy leśne, w produkcji masy 
celulozowej i papieru, budownictwie czy 
produkcji ciepła i energii elektrycznej, w 
połączeniu z niedoskonałościami 
instytucjonalnymi i niedoskonałościami w 
zarządzaniu w wielu regionach, stanowi 
wciąż zagrożenie dla zrównoważonego 
zarządzania zasobami leśnymi i zagraża 
różnorodności biologicznej ze względu na 
dewastację lasów i wylesianie. To samo 
odnosi się do terenów podmokłych. 
Aktualne kryteria zrównoważonego 
rozwoju nie zostały opracowane tak, by 
pozwalały sprostać tym zagrożeniom. 
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Wobec braku kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dostosowanych w taki sposób, aby 
zaradzić tym specyficznym problemom, w 
szczególności degradacji lasów, surowce 
pochodzące z istniejących lasów, innych 
obszarów zalesionych i terenów 
podmokłych nie powinny być stosowane 
do produkcji biopaliw lub biopłynów, 
chyba że jest możliwe wykazanie ich 
zrównoważonego charakteru. Plantacje 
leśne przeznaczone do produkcji biopaliw 
mogą powodować emisje związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów, dlatego należy uwzględnić to 
zagrożenie w kryteriach zrównoważonego 
rozwoju. 

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11d) Należy podjąć odpowiednie kroki w 
celu zabezpieczenia rozpoczętych już 
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inwestycji. Konieczne jest więc czasowe 
zwolnienie części istniejącej produkcji z 
obowiązku spełniania zmienionych 
wymogów w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, które wprowadza 
dana dyrektywa. Niniejsza dyrektywa nie 
wpływa zatem negatywnie na uzasadnione 
oczekiwania podmiotów prowadzących 
dane instalacje.

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11e) Dyrektywy 98/70/WE i 2009/28/WE 
wprowadzają inne sposoby postępowania z 
surowcami w zależności od tego, czy 
zostały one sklasyfikowane jako odpady, 
pozostałości czy produkty uboczne. 
Jednakże obecny brak definicji tych 
kategorii powoduje niepewność, która 
może być przeszkodą w skutecznym 
stosowaniu i przestrzeganiu tych 
dyrektyw. Należy zatem sporządzić 
orientacyjny wykaz surowców 
wchodzących w zakres poszczególnych 
kategorii. 

Or. fr

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 

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

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

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
środków zapewniających zgodność 
biopaliw zaawansowanych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.
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Or. fr

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu:
„9a) „niespożywczy materiał celulozowy” 
oznacza niespożywcze rośliny 
energetyczne uprawiane na gruntach 
przeznaczonych pod produkcję bioenergii, 
takie jak miskant, inne typy traw 
energetycznych, niektóre odmiany sorgo i 
konopi przemysłowych, z wyłączeniem 
gatunków o wysokiej zawartości ligniny, 
takich jak drzewa.”;

Or. fr

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) w art. 2 dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„9b) „niespożywczy materiał 
lignocelulozowy” oznacza uprawy 
drzewiastych roślin energetycznych 
uprawianych na gruntach, takie jak 
zagajniki o krótkiej rotacji lub uprawy 
leśne o krótkiej rotacji.”;

Or. fr
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 2 – punkt 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b) w art. 2 dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„9c) „bezpośrednia zmiana sposobu 
użytkowania gruntów” oznacza zmianę 
sposobu użytkowania gruntów w 
odniesieniu do sześciu kategorii 
powierzchni gruntów stosowanych przez 
IPCC (grunty leśne, użytki zielone, grunty 
orne, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty) oraz 
dodatkowej, siódmej kategorii upraw 
trwałych, obejmującej w szczególności 
uprawy roślin wieloletnich, których łodygi 
zazwyczaj nie są zbierane co roku, takie 
jak zagajniki o krótkiej rotacji i uprawy 
palmy olejowej.”;

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 2 – punkt 9 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1c) w art. 2 dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„9d) „odnawialne paliwa ciekłe lub 
gazowe pochodzenia niebiologicznego” 
oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe inne 
niż biopaliwa, których wartość opałowa 
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pochodzi z odnawialnych źródeł energii 
innych niż biomasa i które są stosowane w 
transporcie.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje wyjaśnienie statusu odnawialnych paliw gazowych lub ciekłych 
pochodzenia niebiologicznego, których wartość energetyczną Komisja proponuje mnożyć 
przez cztery. Technologie typu „Power-to-Gas” czy „Power-to-Liquid” będą miały w 
przyszłości do odegrania kluczową rolę w obniżeniu emisyjności w sektorze transportu.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Państwa członkowskie wymagają od 
dostawców możliwie stopniowego 
zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych wytwarzanych w całym 
cyklu życia dostarczonego paliwa lub 
energii w przeliczeniu na jednostkę 
energii, o 10 % w stosunku do 
podstawowej normy dla paliw, o której 
mowa w ust. 5 lit. b), najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2025 r. Zmniejszenie to 
składa się z:
a) 6 % najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2025 r.; dla celów zmniejszenia emisji 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców spełnienia następujących 
celów pośrednich: 2 % najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2018 r. i 4 % najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 2022 r.;
b) orientacyjnego celu dodatkowego 
wynoszącego 2 %, najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2025 r., zgodnie z art. 9 ust. 1 
lit. h), osiąganego co najmniej jedną z 
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dwóch następujących metod:
(i) zaopatrzenia transportu w energię 
dostarczaną w celu stosowania we 
wszelkiego rodzaju pojazdach 
drogowych lub maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach (w tym 
w statkach żeglugi śródlądowej), 
ciągnikach rolniczych i leśnych oraz 
rekreacyjnych jednostkach 
pływających;
(ii) wykorzystania wszelkich technologii 
(w tym wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla) umożliwiających 
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia 
dostarczonego paliwa lub energii w 
przeliczeniu na jednostkę energii;
c) orientacyjnego celu dodatkowego 
wynoszącego 2 %, najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2025 r., zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. 
i), osiąganego za pośrednictwem 
wykorzystania kredytów nabytych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju 
zawartego w protokole z Kioto, na 
warunkach określonych w dyrektywie 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu 
przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie, w celu 
ograniczenia emisji w sektorze dostaw 
paliw.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby ułatwić dostawcom paliw osiągnięcie celu ograniczenia emisji o 6 %, przewidzianej w 
dyrektywie 98/70/WE w sprawie jakości paliw, wskazane jest przesunięcie tego celu do 
2025 r. (zamiast 2020 r.) i określenie etapów jego realizacji.
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Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Orientacyjny wykaz odpadów, 
pozostałości i produktów ubocznych 
znajduje się w załączniku Va.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Ten nowy załącznik zawiera objaśnienie statusu różnych odpadów, pozostałości i produktów 
ubocznych nadających się do wykorzystania.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów zasobnych w pierwiastek węgiel, 
czyli terenów, które w styczniu 2008 r. 
lub później posiadały status określony w 
jednej z poniższych liter, niezależnie od 
tego, czy status ten zachowały, czy nie:
a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, chyba że 
przedstawiono dowody, że wydobycie 
wspomnianych surowców jest korzystne 
dla różnorodności biologicznej;
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b) inne lasy odnawiające się w sposób 
naturalny, czyli obszary obejmujące 
więcej niż pół hektara, porośnięte 
drzewami o wysokości powyżej pięciu 
metrów i z pokryciem powierzchni przez 
korony drzew powyżej 10 % lub 
drzewami mogącymi osiągnąć te progi 
in-situ, z przewagą gatunków rodzimych 
lub wprowadzonych, gdzie ślady 
działalności człowieka są wyraźnie 
widoczne, chyba że przedstawiono 
dowody, że dany obszar leśny jest 
gospodarowany w sposób zrównoważony, 
że jego wskaźnik wzrostu jest 
wystarczający, aby zaspokoić bieżące 
zapotrzebowanie na pochodzące z niego 
produkty leśne oraz na dodatkowe 
zapotrzebowanie dla zastosowań do celów 
przewidzianych w art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE, bez uszczerbku dla dobrego 
stanu ekologicznego i dla 
zrównoważonego gospodarowania;
c) lasy nasadzone, czyli lasy z przewagą 
drzew celowo zasadzonych lub zasianych, 
chyba że przedstawiono dowody, że dany 
obszar leśny jest gospodarowany w sposób 
zrównoważony, że jego wskaźnik wzrostu 
jest wystarczający, aby zaspokoić bieżące 
zapotrzebowanie na pochodzące z niego 
produkty leśne oraz na dodatkowe 
zapotrzebowanie dla zastosowań do celów 
przewidzianych w art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE, bez uszczerbku dla dobrego 
stanu ekologicznego i dla 
zrównoważonego gospodarowania.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Istniejące kryteria zrównoważonego rozwoju należy dostosować w celu zapobieżenia 
degradacji lasów spowodowanej nowym zapotrzebowaniem oraz równoczesnym 
wykorzystaniem biomasy leśnej do wytwarzania energii i do produkcji. Definicje lasów 
powinny także być zgodne z najnowszą nomenklaturą międzynarodową (FAO).
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Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1, nie są 
produkowane z surowców uzyskanych z 
plantacji leśnych, w tym z zagajników o 
krótkiej rotacji lub upraw leśnych o 
krótkiej rotacji, dopóki pośrednim 
zmianom sposobu użytkowania gruntów 
dla niespożywczych materiałów 
lignocelulozowych nie zostanie przypisana 
konkretna wartość przewidziana w art. 7d 
do celów obliczania wpływu biopaliw i 
biopłynów na emisję gazów 
cieplarnianych i dopóki nie zostaną 
ustalone konkretne kryteria 
zrównoważonego rozwoju w zakresie 
stosowania biomasy leśnej do celów 
energetycznych, w tym do produkcji 
biopaliw i biopłynów.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Wykorzystywanie pozostałości leśnych z nowych upraw leśnych (po 2008 r.) nie powinno być 
dozwolone, dopóki specjalna wartość dotycząca pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów nie zostanie włączona do metody obliczania i dopóki nie zostaną określone kryteria 
zrównoważonego rozwoju dotyczące wykorzystania biomasy leśnej do wytwarzania energii.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1– punkt 1 – litera b c (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 5 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5b. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1, nie są 
produkowane z surowców uzyskanych z 
pozostałości rolniczych, chyba że 
dostarczono dowody, że takie 
wykorzystanie tych odpadów nie powoduje 
pogorszenia funkcji rolniczych i 
ekosystemowych. Ilość pozostałości 
rolniczych, które powinny pozostać na 
glebie z przyczyn ekologicznych, jest 
określana na podstawie specyfiki 
regionalnej, a w stosownych przypadkach 
– biogeograficznej specyfiki 
subregionalnej, w tym zawartości materii 
organicznej w glebie, żyzności gleby, 
potencjału retencyjnego gleby i 
pochłaniania dwutlenku węgla, jednak 
bez ograniczania się do tych elementów. 
Surowce pochodzące z pozostałości 
rolniczych powstałych w wyniku 
przetwarzania rośliny poza miejscem 
uprawy w żywność lub w inne produkty są 
wyłączone z niniejszego ustępu.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Pozostałości rolnicze są wartościowe z punktu widzenia ekologii i agronomii, bo dostarczają 
składników odżywczych i chronią glebę przed erozją oraz zapobiegają utracie różnorodności 
biologicznej. Nadmierna eliminacja pozostałości rolniczych powstałych podczas zbioru 
upraw, takich jak słoma i łodygi, może wpływać negatywnie na te funkcje ekologiczne. 
Dostępność tych pozostałości do produkcji biopaliw jest zatem zmienna w zależności od 
regionu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b d (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 5 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5c. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
gruntów, chyba że prawa osób trzecich do 
użytkowania i prawa własności są 
przestrzegane, w tym poprzez uzyskanie 
wcześniejszej swobodnej i świadomej 
zgody, z udziałem ich instytucji 
przedstawicielskich.”;

Or. fr

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana metody obliczania pozwalająca na uwzględnienie czynnika pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera -a a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 7 d – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 10a 
dotyczących włączenia do załącznika IV 
procedury obliczania emisji gazów 
cieplarnianych z odnawialnych paliw 
ciekłych lub gazowych pochodzenia 
niebiologicznego w celu kontroli 
zgodności z art. 7b). Te akty delegowane 
są przyjmowane przed 31 grudnia 
2015 r.”;
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Or. fr

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Komisja wprowadzi do załącznika V 
wartości odpowiadające emisji 
spowodowanej pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów dla surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i lignocelulozowego oraz 
włączy te wartości do obliczania wpływu 
biopaliw i biopłynów na gazy 
cieplarniane, zgodnie z przepisami 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Uzasadnienie

Produkcja biopaliw z upraw niespożywczych takich, jak drzewa lub trawy, również powoduje 
pośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntów, co należy wziąć pod uwagę, aby uniknąć 
nieuzasadnionej dyskryminacji innych rodzajów surowców.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6a. Do dnia 31 grudnia 2017 r., celem 
zabezpieczenia podjętych już inwestycji, 
emisje związane z pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów, o których 
mowa w załączniku V do niniejszej 
dyrektywy, nie są uwzględniane do celów 
obliczania przewidzianego w ust. 1 dla 
części zużycia biopaliw wytwarzanych ze 
zbóż oraz z innych roślin 
wysokoskrobiowych, cukrowych, oleistych 
lub innych roślin wykorzystywanych do 
wytwarzania energii i uprawianych na 
gruntach, odpowiadającej zużyciu z 
2010 r. w każdym państwie członkowskim, 
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jednakże pod warunkiem że biopaliwa te 
pozwalają na obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 45 %. 
Państwa członkowskie decydują o trybie 
wykonywania tego zwolnienia na 
poziomie instalacji produkujących 
biopaliwa na podstawie średniej produkcji 
tych instalacji w latach 2010-2012. 
Każdego roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji sprawozdanie z 
wykonania zwolnień oraz z ilości 
biopaliw, których ono dotyczy.”

Or. fr

Uzasadnienie

Należy chronić dotychczasowe inwestycje i zwolnić pochodzącą z nich produkcję z 
uwzględniania czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów do 2017 r., jak 
przewidziano w art. 7d ust. 6 dyrektywy 98/70/WE.

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6b. Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. emisje związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów, o których mowa w załączniku V 
do niniejszej dyrektywy, nie są 
uwzględniane do celów obliczania 
przewidzianego w ust. 1 dla części zużycia 
biopaliw wytwarzanych ze zbóż oraz z 
innych roślin wysokoskrobiowych, 
cukrowych, oleistych lub innych roślin 
wykorzystywanych do wytwarzania energii 
i uprawianych na gruntach, 
odpowiadającej zużyciu z 2008 r., 
jednakże pod warunkiem że biopaliwa te 
pozwalają na obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 50 %. 
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Jednakże jeśli uwzględnienie emisji 
związanych z pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów, o których mowa w 
załączniku V do niniejszej dyrektywy, nie 
pozwoli tym surowcom na spełnienie 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
przewidzianych w art. 7b ust. 2, 
wyprodukowane z nich biopaliwa nie są 
kwalifikowalne do wsparcia finansowego, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c) 
dyrektywy 2009/28/WE.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje rozszerzenie zwolnienia aż do 2020 r., a jednocześnie 
uniemożliwienie wykorzystania środków publicznych w odniesieniu do surowców, które nie 
pozwalają na wystarczające ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 10a „Artykuł 10a
Wykonywanie przekazanych uprawnień Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

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

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

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

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

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

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

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

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

Or. fr

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„p) «odpady» są zdefiniowane jak w art. 3 
ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 

„p) «odpady» oznaczają każdą substancję 
lub przedmiot, których posiadacz pozbywa 
się, zamierza się pozbyć lub do których 
pozbycia się został zobowiązany,



PR\932900PL.doc 31/70 PE508.236v01-00

PL

oraz uchylającej niektóre dyrektywy. 
Substancje, które zostały w sposób 
zamierzony zmodyfikowane lub 
zanieczyszczone, aby spełniały tę definicję, 
nie są objęte tą kategorią.”;

zdefiniowane jak w art. 3 ust. 1 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre 
dyrektywy, oraz których status podlega 
niezależnej kontroli i certyfikacji 
zgodności z hierarchią postępowania z 
odpadami przewidzianą w art. 4 tej 
dyrektywy lub z innym porównywalnym 
programem zapobiegania powstawaniu 
odpadów i gospodarowania nimi; 
substancje, które zostały w sposób 
zamierzony zmodyfikowane lub 
zanieczyszczone, aby spełniały tę definicję, 
nie są objęte tą kategorią.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Oprócz zdefiniowania odpadów zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów powinny 
one także podlegać hierarchii postępowania z odpadami określonej w art. 4 dyrektywy 
ramowej w sprawie odpadów. Ponadto wewnątrz UE i poza jej granicami konieczna jest 
niezależna kontrola i certyfikacja zgodności, szczególnie w świetle obaw, że wystąpić mogą 
nadużycia dotyczące stosowania zużytego oleju spożywczego.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„pa) «niespożywczy materiał celulozowy» 
oznacza niespożywcze rośliny 
energetyczne uprawiane na gruntach w 
celu produkcji bioenergii, takie jak 
miskant, inne typy traw energetycznych, 
niektóre odmiany sorgo i konopi 
przemysłowych, z wyłączeniem gatunków 
o wysokiej zawartości ligniny, takich jak 
drzewa.”;
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Or. fr

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„pb) „niespożywczy materiał 
lignocelulozowy” oznacza uprawy 
drzewiastych roślin energetycznych na 
gruntach, takie jak zagajniki o krótkiej 
rotacji lub uprawy leśne o krótkiej 
rotacji.”;

Or. fr

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c) w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„pc) „produkty uboczne” oznaczają 
surowce posiadające wartość rynkową lub 
alternatywne zastosowania oraz materiały 
stanowiące znaczącą część danego 
procesu pod względem wartości 
ekonomicznej albo w przypadku, gdy 
główny proces został celowo zmieniony w 
celu zwiększenia produkcji lub uzyskania 
innej jakości materiału kosztem głównego 
produktu.”;

Or. fr
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Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d) w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„pd) „odnawialne paliwa ciekłe lub 
gazowe pochodzenia niebiologicznego” 
oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe inne, 
niż biopaliwa, pochodzące z odnawialnych 
źródeł energii i stosowane w 
transporcie.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje wyjaśnienie statusu odnawialnych paliw gazowych lub ciekłych 
pochodzenia niebiologicznego, których wartość energetyczną Komisja proponuje mnożyć 
przez cztery. Technologie typu „Power-to-Gas” czy „Power-to-Liquid” będą miały w 
przyszłości do odegrania kluczową rolę w obniżeniu emisyjności w sektorze transportu.

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e) w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„pe) „paliwa odnawialne” oznaczają 
odnawialne biopaliwa i paliwa ciekłe lub 
gazowe pochodzenia niebiologicznego.”;

Or. fr
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Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f) w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„pf) „bezpośrednia zmiana sposobu 
użytkowania gruntów” oznacza zmianę 
sposobu użytkowania gruntów w 
odniesieniu do sześciu kategorii 
powierzchni gruntów stosowanych przez 
IPCC (grunty leśne, użytki zielone, grunty 
orne, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty) oraz 
dodatkowej, siódmej kategorii upraw 
trwałych, obejmującej w szczególności 
uprawy roślin wieloletnich, których łodygi 
zazwyczaj nie są zbierane co roku, takie 
jak zagajniki o krótkiej rotacji i uprawy 
palmy olejowej.”;

Or. fr

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

„Na potrzeby osiągnięcia celu, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, maksymalny 
łączny wkład biopaliw i biopłynów 
produkowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych nie może 



PR\932900PL.doc 35/70 PE508.236v01-00

PL

przekraczać ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu wkładowi określonemu w 
art. 3 ust. 4 lit. d).”

Or. fr

Uzasadnienie

Ustalanie górnego limitu produkcji biopaliw pierwszej generacji jest zasadne, jednak 
powinno być selektywne i realizowane z uwzględnieniem czynnika pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów przy obliczaniu ograniczeń emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Ustalanie górnego limitu produkcji biopaliw pierwszej generacji jest zasadne, jednak 
powinno być selektywne i realizowane z uwzględnieniem czynnika pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów przy obliczaniu ograniczeń emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Ustalanie górnego limitu produkcji biopaliw pierwszej generacji jest zasadne, jednak 
powinno być selektywne i realizowane z uwzględnieniem czynnika pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów przy obliczaniu ograniczeń emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) dodaje się literę w brzmieniu: 
„ea) zwiększając poziom wykorzystania 
energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych, państwa członkowskie 
mogą zrealizować część celu określonego 
w ust. 4 odpowiadającą części dodatkowej 
w stosunku do celów krajowych zawartych 
w ich krajowych planach działania w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
ustalonych zgodnie z art. 4;”;

Or. fr

Uzasadnienie

Dla państ członkowskich, które przekroczą swój łączny cel wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w 2020 r., wprowadza się mechanizm elastyczności. 
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Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Na potrzeby osiągnięcia celu, o 
którym mowa w ust. 4, państwa 
członkowskie muszą ograniczyć całkowite 
zużycie energii w sektorze transportu, 
zwiększając w ten sposób efektywność 
energetyczną w tym sektorze o co 
najmniej 12 % w stosunku do ich 
bieżących prognoz całkowitego zużycia 
energii w sektorze transportu na rok 
2020.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyznaczyć cel efektywności energetycznej w sektorze transportu na poziomie 12 %, 
aby stworzyć efekt synergii ze środkami na rzecz zmniejszenia emisji CO2 w pojazdach oraz 
zachęcać do wewnętrznej refleksji nad polityką transportową w państwach członkowskich.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4b. Na potrzeby osiągnięcia celu, o 
którym mowa w ust. 4, państwa 
członkowskie zapewniają udział energii 
elektrycznej pochodzącej z odnawialnych 
źródeł energii i używanej w sektorze 
transportu na poziomie co najmniej 1,5 % 
całkowitego zużycia energii w sektorze 
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transportu w 2020 r.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby stworzyć bodziec do stosowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportu, sprawozdawca proponuje wprowadzenie podcelu w wysokości 1,5 % energii 
elektrycznej. Jest to cel realistyczny, ponieważ krajowe prognozy państw członkowskich 
przewidują już teraz poziom 1,4 % na rok 2020.

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Najpóźniej dnia [rok od daty wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy] każde 
państwo członkowskie opublikuje i 
przekaże Komisji prognozę wskazującą 
środki, jakie zamierza przyjąć, aby 
zapewnić zgodność z celem zawartym w 
art. 3 ust. 4a.”;

Or. fr

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) w art. 4 wprowadza się ustęp w 
brzmieniu:
„3b. Najpóźniej dnia [rok od daty wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy] każde 
państwo członkowskie opublikuje i 
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przekaże Komisji prognozę wskazującą 
środki, jakie zamierza przyjąć, aby 
zapewnić zgodność z celem zawartym w 
art. 3 ust. 4b.”;

Or. fr

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) art. 15 ust. 2 akapit czwarty otrzymuje 
brzmienie:
„Gwarancja pochodzenia nie ma żadnej 
funkcji w rozumieniu spełniania przez 
państwa członkowskie przepisów art. 3 
ust. 1. Przenoszenie gwarancji 
pochodzenia, oddzielnie lub razem z 
fizycznym przekazaniem energii, nie ma 
wpływu na decyzję państw 
członkowskich w sprawie stosowania 
transferów statystycznych, wspólnych 
projektów lub wspólnych systemów 
wsparcia, pozwalających osiągnąć cel 
dotyczący zgodności, nie ma też wpływu 
na obliczanie końcowego zużycia brutto 
energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z 
art. 5.”

Or. fr

Uzasadnienie

Aby umożliwić wykazanie, że odnawialne paliwa ciekłe lub gazowe pochodzenia 
niebiologicznego spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
stosowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych, producenci powinni mieć dostęp do systemu gwarancji pochodzenia.
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Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Orientacyjny wykaz odpadów, 
pozostałości i produktów ubocznych 
znajduje się w załączniku IXa.”

Or. fr

Uzasadnienie

Ten nowy załącznik wyjaśnia status różnych odpadów, pozostałości i produktów ubocznych 
nadających się do wykorzystania.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), b) i c), nie pochodzą z surowców 
uzyskanych z terenów zasobnych w 
pierwiastek węgiel, czyli terenów, które 
w styczniu 2008 r. lub później posiadały 
status określony w jednej z poniższych 
liter, niezależnie od tego, czy status ten 
zachowały, czy nie:
a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, chyba że 
przedstawiono dowody, że wydobycie 
wspomnianych surowców jest korzystne 
dla różnorodności biologicznej;
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b) inne lasy odnawiające się w sposób 
naturalny i lasy nasadzone, czyli obszary 
obejmujące więcej niż pół hektara, 
porośnięte drzewami o wysokości 
powyżej pięciu metrów i z pokryciem 
powierzchni przez korony drzew 
powyżej 10 % lub drzewami mogącymi 
osiągnąć te progi in-situ, z przewagą 
gatunków rodzimych lub wprowadzonych, 
gdzie ślady działalności człowieka są 
wyraźnie widoczne, chyba że 
przedstawiono dowody, że dany obszar 
leśny jest gospodarowany w sposób 
zrównoważony, że jego wskaźnik wzrostu 
jest wystarczający, aby zaspokoić bieżące 
zapotrzebowanie na pochodzące z niego 
produkty leśne oraz na dodatkowe 
zapotrzebowanie dla zastosowań do celów 
przewidzianych w art. 3 ust. 4, bez 
uszczerbku dla dobrego stanu 
ekologicznego i dla zrównoważonego 
gospodarowania;
c) lasy nasadzone, czyli lasy z przewagą 
drzew celowo zasadzonych lub zasianych, 
chyba że przedstawiono dowody, że dany 
obszar leśny jest gospodarowany w sposób 
zrównoważony, że jego wskaźnik wzrostu 
jest wystarczający aby zaspokoić bieżące 
zapotrzebowanie na pochodzące z niego 
produkty leśne oraz na dodatkowe 
zapotrzebowanie dla zastosowań do celów 
przewidzianych w art. 3 ust. 4, bez 
uszczerbku dla dobrego stanu 
ekologicznego i dla zrównoważonego 
gospodarowania.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Istniejące kryteria zrównoważonego rozwoju należy dostosować w celu zapobieżenia 
degradacji lasów spowodowanej nowym zapotrzebowaniem oraz równoczesnym 
wykorzystaniem biomasy leśnej do wytwarzania energii i do produkcji. Definicje lasów 
powinny także być zgodne z najnowszą nomenklaturą międzynarodową (FAO).



PE508.236v01-00 42/70 PR\932900PL.doc

PL

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), b) i c), nie są produkowane z 
surowców uzyskanych z plantacji leśnych, 
w tym z zagajników o krótkiej rotacji lub 
upraw leśnych o krótkiej rotacji, dopóki 
niespożywczym materiałom 
lignocelulozowym nie zostanie przypisana 
konkretna wartość wskaźnika pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów 
przewidziana w art. 19 do celów 
obliczania wpływu biopaliw i biopłynów 
na emisję gazów cieplarnianych i dopóki 
nie zostaną ustalone specjalne kryteria 
zrównoważonego rozwoju w zakresie 
stosowania biomasy leśnej do celów 
energetycznych, w tym do produkcji 
biopaliw i biopłynów.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Wykorzystywanie pozostałośc leśnych z nowych upraw leśnych (po 2008 r.) nie powinno być 
dozwolone, dopóki szczegółowa wartość dotycząca pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów nie zostanie włączona do metody obliczania i dopóki nie zostaną określone kryteria 
zrównoważonego rozwoju dotyczące wykorzystania biomasy leśnej do wytwarzania energii.

Poprawka 52

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

bc) dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
„5b. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), b) i c), nie są produkowane z 
surowców uzyskanych z pozostałości 
rolniczych, chyba że dostarczono dowody, 
że takie wykorzystanie tych pozostalości 
nie powoduje pogorszenia funkcji 
rolniczych i ekosystemowych. Ilość 
pozostałości rolniczych, które powinny 
pozostać na glebie z przyczyn 
ekologicznych, jest określana na 
podstawie specyfiki regionalnej, a w 
stosownych przypadkach –
biogeograficznej specyfiki subregionalnej, 
w tym zawartości materii organicznej w 
glebie, żyzności gleby, potencjału 
retencyjnego gleby i pochłaniania 
dwutlenku węgla, nie ograniczając się 
jednak do tych tylko elementów. 
Pochodzące z pozostałości rolniczych 
surowce powstałe w wyniku wyłączenia w 
procesie przetwarzania rośliny w żywność 
lub w inne produkty są wyłączone z tego 
ustępu.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Odpady rolnicze są wartościowe z punktu widzenia ekologii i agronomii, gdyż dostarczają 
składników odżywczych i chronią glebę przed erozją oraz zapobiegają utracie 
różnorodnościbiologicznej. Nadmierna eliminacja pozostałości rolniczych powstałych 
podczas zbioru upraw, takich jak słoma i łodygi, może wpływać negatywnie na te funkcje 
ekologiczne. Dostępność tych pozostałości do produkcji biopaliw jest zatem zmienna w 
zależności od regionu.

Poprawka 53

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

bd) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5c. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), b) i c), nie pochodzą z surowców 
uzyskanych z gruntów, chyba że prawa 
osób trzecich do użytkowania i prawa 
własności są przestrzegane, w tym poprzez 
uzyskanie wcześniejszej swobodnej i 
świadomej zgody, z udziałem ich instytucji 
przedstawicielskich.”;

Or. fr

Poprawka 54

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) w art. 18 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„9a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 25b, 
dotyczących ustalania szczegółowych 
zasad niezależnej kontroli i certyfikacji 
zgodności z hierarchią postępowania z 
odpadami przewidzianą w art. 4 dyrektywy 
2008/98/WE lub z innym porównywalnym 
programem zapobiegania powstawaniu 
odpadów i gospodarowania nimi. Te akty 
delegowane przyjmuje się przed 31 
grudnia 2015 r.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja powinna określić szczegółowe zasady niezależnej kontroli i certyfikacji zgodności z 
art. 4 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, w tym dla odpadów importowanych z 
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zagranicy, takich jak zużyty olej spożywczy.

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana metody obliczania pozwalająca na uwzględnienie czynnika pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów.

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 25b, 
dotyczących włączenia do załącznika V 
procedury obliczania emisji gazów 
cieplarnianych z odnawialnych paliw 
ciekłych lub gazowych pochodzenia 
niebiologicznego w celu kontroli 
zgodności z art. 17. Te akty delegowane są 
przyjmowane przed 31 grudnia 2015 r.”;

Or. fr

Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika VIII do postępu 
naukowo-technicznego, w tym: zmiany 
proponowanych wartości pośredniej 

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

zmiany sposobu użytkowania gruntów 
przypisanych do danej grupy upraw; 
wprowadzenia nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji (np. na 
poziomie surowca); uwzględnienia emisji 
gazów cieplarnianych związanej z 
transportem surowców; włączenia 
dodatkowych wartości, w stosownych 
przypadkach, gdy na rynek wejdą nowe 
surowce do produkcji biopaliw; oraz 
opracowania wskaźników dotyczących 
surowców uzyskiwanych z 
niespożywczego materiału celulozowego i 
z materiału lignocelulozowego, zgodnie z 
art. 25b.”;

Or. fr

Poprawka 58

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w ust. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Komisja wprowadzi do załącznika VIII 
wartości odpowiadające emisji 
spowodowanej pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów dla surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i lignocelulozowego oraz 
włączy te wartości do obliczania wpływu 
biopaliw i biopłynów na gazy 
cieplarniane, zgodnie z przepisami 
niniejszwgo artykułu.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Produkcja biopaliw z upraw niespożywczych takich, jak drzewa lub trawy również powoduje 
pośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntów, co należy wziąć pod uwagę, aby uniknąć 
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nieuzasadnionej dyskryminacji innych rodzajów surowców.

Poprawka 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6a. Do dnia 31 grudnia 2017 r., celem 
zabezpieczenia podjętych już inwestycji, 
emisje związane z pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów, o których 
mowa w załączniku VIII do niniejszej 
dyrektywy, nie są uwzględniane dla celów 
obliczania przewidzianego w ust. 1 dla 
części zużycia biopaliw wytwarzanych ze 
zbóż oraz z innych roślin 
wysokoskrobiowych, cukrowych, oleistych 
lub innych roślin wykorzystywanych do 
wytwarzania energii i uprawianych na 
gruntach, odpowiadającej zużyciu z 
2010 r. w każdym państwie członkowskim, 
jednakże pod warunkiem że biopaliwa te 
pozwalają na obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 45 %. 
Państwa członkowskie decydują o trybie 
wykonywania tego zwolnienia na 
poziomie instalacji produkujących 
biopaliwa na podstawie średniej produkcji 
tych instalacji w latach 2010-2012. 
Każdego roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji sprawozdanie z 
wykonania zwolnień oraz z ilości 
biopaliw, których ono dotyczy.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy chronić dotychczasowe inwestycje i zwolnić pochodzącą z nich produkcję z 
uwzględniania czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów do 2017 r., jak 
przewidziano w art. 19 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE.
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Poprawka 60

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6b. Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. emisje związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów, o których mowa w załączniku 
VIII do niniejszej dyrektywy, nie są 
uwzględniane dla celów obliczania 
przewidzianego w ust. 1 dla części zużycia 
biopaliw wytwarzanych ze zbóż oraz z 
innych roślin wysokoskrobiowych, 
cukrowych, oleistych lub innych roślin 
wykorzystywanych do wytwarzania energii 
i uprawianych na gruntach, 
odpowiadającej zużyciu z 2008 r., 
jednakże pod warunkiem że biopaliwa te 
pozwalają na obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 50 %. 
Jednakże jeśli uwzględnienie emisji 
związanych z pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów, o których mowa w 
załączniku VIII do niniejszej dyrektywy, 
nie pozwoli tym surowcom na spełnienie 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
przewidzianych w art. 17 ust. 2, 
wyprodukowane z nich biopaliwa nie są 
kwalifikowalne do wsparcia finansowego, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c).”;

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje rozszerzenie zwolnienia aż do 2020 r., a jednocześnie 
uniemożliwienie wykorzystania środków publicznych w odniesieniu do surowców, które nie 
pozwalają na wystarczające ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 23 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) w art. 23 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„8a. Najpóźniej dnia 31 grudnia 2015 r. 
Komisja przedstawi sprawozdanie 
dotyczące pozytywnych i negatywnych 
oddziaływań biopaliw wytworzonych z 
odpadów, pozostałości i produktów 
ubocznych lub z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, na środowisko i gospodarkę. 
Wśród analizowanych oddziaływań na 
środowisko znajdują się w szczególności 
emisje gazów cieplarnianych, 
różnorodność biologiczna, woda i żyzność 
gleby. Należy uwzględnić potencjalne 
korzyści tych surowców lub pozbawienie 
takich korzyści dla innych zastosowań, w 
szczególności dla produkcji. Analizowany 
wpływ na gospodarkę obejmuje koszty 
produkcji, koszty alternatywne związane z 
wykorzystaniem tych surowców do innych 
celów, jak również zwrot z inwestycji 
energetycznej uzyskany dzięki 
zastosowaniu tych surowców do produkcji 
zaawansowanych biopaliw i biopłynów w 
całym cyklu życia.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić inwestorom maksymalną widoczność, należy jak najszybciej ocenić dostępność 
i trwałość stosowania surowców do produkcji zaawansowanych biopaliw. 
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Poprawka 62

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 25b „Artykuł 25b

Wykonywanie przekazanych uprawnień Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. c) 
akapit trzeci, art. 18 ust. 9a, art. 19 ust. 1a,
5, 6 i 7, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 
ust. 3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 
19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 
ust. 3 lit. c) akapit trzeci, art. 18 ust. 9a, 
art. 19 ust. 1a, 5, 6 i 7, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

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

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 
lit. c) akapit trzeci, art. 18 ust. 9a, art. 19
ust. 1a, 5, 6 i 7 wchodzi w życie tylko 
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wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.”

wtedy, kiedy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.”

Or. fr

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 64

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) punkt 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 
sposobu użytkowania gruntów, 
ep = emisja spowodowana procesami 
przetwarzania,
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją,
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem,
esca = wartość ograniczenia emisji 
spowodowanego akumulacją 
pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszej 
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gospodarce rolnej,
eccs = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
geologicznemu składowaniu,
eccr = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu, oraz
eee = ograniczenie emisji dzięki 
nadwyżce produkcji energii elektrycznej 
w wyniku kogeneracji.
Emisji związanej z produkcją maszyn i 
urządzeń nie uwzględnia się.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana metody obliczania pozwalająca na uwzględnienie czynnika pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów.

Poprawka 65

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 punkt w brzmieniu:
„19a. Emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, 
eiluc, oblicza się zgodnie z załącznikiem 
V.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana metody obliczania pozwalająca na uwzględnienie czynnika pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów.
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Poprawka 66

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się punkt w brzmieniu:
„19b. Emisję spowodowaną wydobyciem 
lub uprawą surowców (eec), wynikająca z 
bezpośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów (el) i z pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów 
(eiluc) należy przypisywać do produktów 
ubocznych na podstawie ich wartości 
opałowej. Emisja przypisywana 
produktom ubocznym powinna być 
traktowana jako emisja dodatkowa, 
doliczana do emisji przypisanej głównemu 
produktowi.”;

Or. fr

Poprawka 67

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE508.236v01-00 56/70 PR\932900PL.doc

PL

obliczać zgodnie z załącznikiem IV część 
C pkt 7.”

Or. fr

Uzasadnienie

Nieprzypisywanie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów produkcjom 
powodującym bezpośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntów jest zasadne, należy jednak 
uściślić, że bezpośrednie i pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów nie muszą się 
wzajemnie wykluczać we wszystkich przypadkach.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik V a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Dodaje się załącznik Va w brzmieniu:
„Załącznik Va
Odpady, pozostałości i produkty uboczne
A. Orientacyjny wykaz pozostałości 
rolniczych
a) słoma;
b) łodygi kukurydzy, łuski nasion i kolby;
c) ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy;
d) makuchy, np. makuchy sojowe lub 
rzepakowe;
e) wytłoki i osady z winogron, oliwek lub 
innych owoców;
f) wytłoczyny z trzciny cukrowej;
g) łupiny orzechów.
B. Orientacyjny wykaz pozostałości 
leśnych
a) listowie;
b) gałęzie;
c) pniaki;
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d) liście;
e) trociny;
f) strużyny i wióry;
g) miazga drzewna.
C. Orientacyjny wykaz pozostałości z 
akwakultury i rybołówstwa
a) algi;
b) łuski ryb, wnętrzności i odpady.
D. Orientacyjny wykaz pozostałości z 
procesów przetwórczych
a) surowa gliceryna;
b) smoła oleju talowego;
c) tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
października 2002 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi.
E. Orientacyjny wykaz odpadów
a) zużyty olej spożywczy;
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 odpowiadająca 
odpadom przemysłowym;
d) obornik i osad ściekowy.
F. Orientacyjny wykaz odpadów i 
pozostałości traktowanych jako produkty 
uboczne
a) pozostałości rolnicze;
b) pozostałości leśne;
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c) tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 3 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002;
d) nawóz zwierzęcy;
e) surowa gliceryna.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Ten nowy załącznik wyjaśnia status różnych odpadów, pozostałości i produktów ubocznych, 
które potencjalnie mogą być wykorzystane do produkcji zaawansowanych biopaliw.

Poprawka 69

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 
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 
sposobu użytkowania gruntów, 
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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 dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
geologicznemu składowaniu,
eccr = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu, oraz
eee = ograniczenie emisji dzięki 
nadwyżce produkcji energii elektrycznej
w wyniku kogeneracji.
Emisji związanej z produkcją maszyn i 
urządzeń nie uwzględnia się.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana metody obliczania pozwalająca na uwzględnienie czynnika pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów.

Poprawka 70

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 punkt w brzmieniu:
„19a. Emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, 
eiluc, oblicza się zgodnie z załącznikiem 
VIII.”;
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Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana metody obliczania pozwalająca na uwzględnienie czynnika pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów.

Poprawka 71

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się punkt w brzmieniu:
„19b. Emisję spowodowaną wydobyciem 
lub uprawą surowców (eec), wynikająca z 
bezpośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów (el) i z pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów 
(eiluc) należy przypisywać do produktów 
ubocznych na podstawie ich wartości 
opałowej. Emisja przypisywana 
produktom ubocznym powinna być 
traktowana jako emisja dodatkowa, 
doliczana do emisji przypisanej głównemu 
produktowi.”;

Or. fr

Poprawka 72

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) surowce, których produkcja prowadzi do 
bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 

b) surowce, których produkcja nie miała 
miejsca na gruntach uprawnych, na 
gruntach przeznaczonych pod uprawy 
trwałe lub na gruntach należących do 
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stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem IV część 
C pkt 7.”.

dowolnej innej klasy pokrycia terenu 
stosowanych przez IPCC (grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe) i 
wykorzystywanych do produkcji żywności, 
użytkowanych lub nie, takich jak systemy 
należące do rolnictwa lub 
sylwopastoralizmu.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Nieprzypisywanie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów produkcjom 
powodującym bezpośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntów jest zasadne, należy jednak 
uściślić, że bezpośrednie i pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów nie muszą się 
wzajemnie wykluczać we wszystkich przypadkach.

Poprawka 73

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. fr

Uzasadnienie

Nie należy tworzyć bodźców do stosowania produktów ubocznych pochodzących z uprawy 
palmy olejowej.

Poprawka 74

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Wobec braku kryteriów zrównoważonego rozwoju nie należy tworzyć zachęt do stosowania 
produktów ubocznych pochodzących bezpośrednio z lasów.

Poprawka 75

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 oraz 
drewna na masę celulozową.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą użytkowania kaskadowego nie należy tworzyć bodźców do stosowania 
drewna przeznaczonego do produkcji masy celulozowej.

Poprawka 76

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) Trociny i strużyny.

Or. fr
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Uzasadnienie

Trocinom i strużynom przypisuje się mnożnik 2, a nie 4.

Poprawka 77

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
Odpady, pozostałości i produkty uboczne
A. Orientacyjny wykaz pozostałości 
rolniczych
a) słoma;
b) łodygi kukurydzy, łuski nasion i kolby;
c) ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy;
d) makuchy, np. makuchy sojowe lub 
rzepakowe;
e) wytłoki i osady z winogron, oliwek lub 
innych owoców;
f) wytłoczyny z trzciny cukrowej;
g) łupiny orzechów.
B. Orientacyjny wykaz pozostałości 
leśnych
a) listowie;
b) gałęzie;
c) pniaki;
d) liście;
e) trociny;
f) strużyny i wióry;
g) miazga drzewna.
C. Orientacyjny wykaz pozostałości z 
akwakultury i rybołówstwa
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a) algi;
b) łuski ryb, wnętrzności i odpady.
D. Orientacyjny wykaz pozostałości z 
procesów przetwórczych
a) surowa gliceryna;
b) smoła oleju talowego;
c) tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
października 2002 r. ustanawiającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi.
E. Orientacyjny wykaz odpadów
a) zużyty olej spożywczy;
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 odpowiadająca 
odpadom przemysłowym;
d) obornik i osad ściekowy.
F. Orientacyjny wykaz odpadów i 
pozostałości traktowanych jako produkty 
uboczne
a) pozostałości rolnicze;
b) pozostałości leśne;
c) tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
surowiec kategorii 3 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002;
d) nawóz zwierzęcy;
e) surowa gliceryna.”.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ten nowy załącznik wyjaśnia status różnych odpadów, pozostałości i produktów ubocznych, 
które potencjalnie mogą być wykorzystane do produkcji zaawansowanych biopaliw.
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UZASADNIENIE

Dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ustanawia cele dotyczące osiągnięcia 
do 2020 r. 20 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii w UE i 
10 % udziału tego typu energii w sektorze transportu. Równocześnie dyrektywa w sprawie 
jakości paliw wprowadziła wiążący cel dotyczący osiągnięcia 6 % zmniejszenia 
intensywności emisji gazów cieplarnianych z paliw stosowanych w pojazdach transportu 
drogowego i w maszynach jezdnych nieporuszających się po drogach.

Jeśli chodzi o udział biopaliw w realizacji tych celów, obie dyrektywy określają kryteria 
zrównoważonego rozwoju obejmujące minimalne wartości ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i przewidywały od początku konieczność uwzględnienia pośrednich zmian 
sposobu użytkowania gruntów. W 2008 r. Parlament wypowiadał się jasno za włączeniem 
czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów do obliczania ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych uzyskanego dzięki biopaliwom. W wyniku negocjacji z Radą, kwestia 
przerodziła się w ostatecznym tekście w upoważnienie Komisji do opracowania metodologii 
umożliwiającej uwzględnienie pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów.

Czynnik pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów trudno zaobserwować 
bezpośrednio, skąd konieczność stosowania modeli liczbowych do określenia jego skali. 
Różne modele wykazują różne wyniki, w zależności od analizowanych założeń, jednak 
wszystkie analizy wykazują, że czynnik pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów jest 
faktem, że jego skala jest różna w zależności od stosowanych surowców oraz że zmiany te 
mogą zniweczyć znaczną część ograniczeń emisji gazów cieplarnianych uzyskanych dzięki 
biopaliwom i biopłynom. W szczególności wszystkie badania wykazują, że czynnik 
pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów jest większy dla surowców stosowanych do 
produkcji biodiesla niż dla tych, które stosuje się do produkcji etanolu.

Wyniki poszczególnych badań z definicji nie oddadzą nigdy idealnego obrazu rzeczywistości, 
ponieważ mamy do czynienia z modelowaniem. Należy podkreślić, że badanie IFPRI 
(Międzynarodowy Instytut Badawczy Polityki Żywnościowej), na którym opierają się liczby 
przedstawione Komisji, to badanie, które w porównaniu z innymi badaniami przypisało 
pośrednim zmianom sposobu użytkowania gruntów najniższe wartości, między innymi ze 
względu na swoje założenia dotyczące wzrostu wydajności rolnictwa, oceniane jako bardzo 
optymistyczne. Zastosowany przez IFPRI model MIRAGE podaje najniższą średnią wartość 
czynnikowi bezpośrednich i pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów (38,4 gCO2 
eq/MJ biopaliwa), podczas gdy najwyższa wartość wyniosła 107. W opublikowanym w 
2012 r. badaniu ADEME-INRA (Revue critique des études évaluant l'effet des changements 
d'affectation des sols sur les bilans environnementaux des biocarburants) połączono wyniki 
49 badań na ten temat i stworzono metamodel, według którego średnia wartość czynnika 
pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów wynosi 72 gCO2 eq/MJ.

Ponadto popyt na biopaliwa w Europie powoduje dodatkową presję na ceny żywności, co 
może prowadzić do ograniczenia dostępu niektórych populacji do żywności.

Należy również uwzględnić dotychczasowe inwestycje przedsiębiorstw produkujących 
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biopaliwa pierwszej generacji, aby zagwarantować ich rentowność oraz utrzymanie miejsc 
pracy i dalszej działalności.

WNIOSEK KOMISJI

Komisja uznaje istnienie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów, jednak 
zamiast proponować włączenie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów do 
obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wnosi o zastosowanie górnego limitu 
5 % w odniesieniu do biopaliw produkowanych z upraw roślin spożywczych. Ograniczenie 
takie należy przyjąć z zadowoleniem, ma jednak ono jedną poważną wadę: nie wprowadza 
żadnego rozróżnienia pomiędzy biopaliwami powodującymi poważne skutki w postaci 
pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów a tymi, których wyniki są lepsze. Na 
potrzeby dyrektywy w sprawie jakości paliw Komisja proponuje, aby emisje związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów były jedynie przedmiotem 
sprawozdawczości, nie uwzględniając ich w realizacji celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o 6 %.

Komisja wnosi również o przyspieszenie przejścia na zaawansowane biopaliwa wytwarzane z 
odpadów i pozostałości, uważanych za niepowodujące żadnych pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów. W tym celu proponuje sporządzenie wykazu surowców, których 
wartość energetyczną należy mnożyć przez dwa lub cztery, co ma stworzyć dodatkowe 
bodźce dla koniecznych inwestycji.

W końcu Komisja wnosi o przyspieszenie wprowadzenia minimalnego poziomu ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw produkowanych w nowych instalacjach, tak aby 
obowiązywał on od 1 lipca 2014 r., a nie od 1 stycznia 2018 r.

WNIOSEK SPRAWOZDAWCY

Według sprawozdawcy nieuwzględnienie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów jest niezgodne z celami Unii w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania zmianie 
klimatu. Polityka, której celem jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, nie może 
opierać się na niekompletnej ewidencji i nie może promować wspierania działań, które w 
rzeczywistości powodują wzrost emisji gazów cieplarnianych. Co do zasady prowadzenie 
prawidłowej ewidencji emisji gazów cieplarnianych jest sprawą podstawową. Należy zatem 
włączyć emisje związane z pośrednimi zmianami sposobu użytkowania gruntów do kryteriów 
zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzić obowiązek uwzględniania emisji gazów 
cieplarnianych związanej ze zmianami ilości pierwiastka węgla w gruncie, które wynikają z 
pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów.

Wyniki badań naukowych dotyczących czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów są wystarczająco pewne, aby mogły zostać włączone do przepisów. Naturalne 
wątpliwości związane z metodą modelowania nie mogą być użyte jako usprawiedliwienie 
zanegowania problemu i braku działania.

Włączenie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów posiada także taką 
zaletę, że nie traktuje wszystkich biopaliw w ten sam sposób, lecz przeciwnie, tworzy bodziec 
do produkcji biopaliw, w przypadku których skutki pośrednich zmian sposobu użytkowania 
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gruntów są niewielkie. 

Zgodnie z wnioskiem Komisji biopaliwom uprawianym na nowych terenach, które wcześniej 
nie były uprawiane (takich jak grunty gorszej klasy lub tereny zdegradowane), nie będą 
przypisywane emisje związane z pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów. 

W przyszłości należy także przypisać czynnik pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów uprawom niespożywczych roślin energetycznych, gdyż powodują one bezpośrednie 
lub pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów.

Aby zapewnić ochronę dotychczasowych inwestycji w zakresie produkcji biopaliw pierwszej 
generacji oraz związanych z nimi miejsc pracy, należy jednak zwolnić z uwzględniania 
czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów część produkcji odpowiadającej 
poziomowi z 2012 r., co stanowi około 5 % celu, z czego 80 % dotyczy biodiesla. 
Sprawozdawca proponuje również przedłużenie terminu dla tej branży do 2020 r. (zamiast 
przewidzianego początkowo 2017 r.) na podstawie poziomu produkcji z 2008 r.

Istnieje konsensus w sprawie przyspieszenia przejścia na zaawansowane biopaliwa i jest to 
jeden z celów wniosku. Konieczne jest pokazanie branży jasnych sygnałów wskazujących 
ukierunkowanie Unii Europejskiej na zaawansowane biopaliwa, aby umożliwić 
podejmowanie inwestycji długoterminowych. Dlatego też proponowany przez Komisję 
system wielokrotności wartości energetycznej cieszy się poparciem wielu zainteresowanych 
stron.

Jednak przede wszystkim nie należy powtarzać błędów popełnionych w przypadku biopaliw 
pierwszej generacji. Istnieje obecnie niewiele rzetelnych danych odnośnie do dostępności 
surowców do produkcji biopaliw drugiej generacji, ich zgodności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i konkurencyjnych zastosowań. Konieczne jest zatem również, aby 
nie tworzyć rozbieżności co do możliwości wyboru w zakresie biopaliw i polityki 
europejskiej w dziedzinie odpadów. Z tego właśnie powodu sprawozdawca wnosi o dodanie 
nowego załącznika X. Ogólnie rzecz biorąc, aby zapobiegać negatywnym skutkom 
ekonomicznym i środowiskowym, należy opracowywać mechanizmy ochronne oraz kryteria 
zrównoważonego rozwoju dla zaawansowanych biopaliw.

Zastosowanie biomasy leśnej zasługuje na szczególną uwagę. Najnowsze dane naukowe 
poddają w wątpliwość obniżenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zastosowaniu drewna do 
produkcji energii (sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego UE „Carbon accounting 
of forest bioenergy” z 2013 r.). W związku z brakiem kryteriów zrównoważonego rozwoju 
dla biomasy stałej nie może być mowy o zachęcaniu do przekształcania terenów w uprawy 
leśne prowadzone dla sektora energetycznego. Stosowanie drewna do produkcji biopaliw 
może być zasadne jedynie na obszarach, na których przyrost lasów jest wystarczający, aby 
zaspokoić istniejące zastosowania oraz dodatkowy popyt, bez uszczerbku dla
zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi.

Aby stworzyć bodziec do stosowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportu, sprawozdawca proponuje wprowadzenie podcelu w wysokości 1,5 % energii 
elektrycznej. Jest to cel realistyczny, ponieważ krajowe prognozy państw członkowskich 
przewidują już teraz poziom 1,4 % na rok 2020.
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Sprawozdawca proponuje także wyjaśnienie statusu odnawialnych paliw gazowych lub 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego, których wartość energetyczną Komisja proponuje 
mnożyć przez cztery. Technologie typu „Power-to-Gas” czy „Power-to-Liquid” będą miały w 
przyszłości do odegrania kluczową rolę w obniżeniu emisyjności w sektorze transportu.

Należy wyznaczyć cel efektywności energetycznej w sektorze transportu na poziomie 12 %, 
aby stworzyć efekt synergii ze środkami na rzecz zmniejszania emisji CO2 w pojazdach oraz 
zachęcać do refleksji nad polityką transportową w państwach członkowskich.

Ponadto aby ułatwić dostawcom paliw osiągnięcie celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o 6 %, przewidzianej w dyrektywie 98/70/WE w sprawie jakości paliw, 
sprawozdawca proponuje przesunięcie tego celu na rok 2025 (zamiast 2020).

Sprawozdawca uważa, że proponowane zmiany w tekście Komisji pozwolą na osiągnięcie 
celu 10 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 r. bez uszczerbku dla 
spójności europejskiej polityki w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i 
bez uszczerbku dla celów obniżenia emisji gazów cieplarnianych.
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ZAŁĄCZNIK

LEGISLATIVE FOOTPRINT
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