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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski dostrzegł znaczenie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych w ramach walki ze zmianą klimatu i ograniczania zależności UE od 
zewnętrznych źródeł energii. Dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 
2009/28/WE i dyrektywa w sprawie jakości paliw 98/70/WE są wprowadzane właśnie po to, 
aby osiągnąć te cele poprzez wyznaczenie celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 
które spowodują zwiększenie popytu na biopaliwa. Niemniej jednak osiągnięcie głównego 
celu tych dwóch dyrektyw jest zagrożone z uwagi na efekt pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów, który może zniwelować ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
uzyskane dzięki zastąpieniu paliw kopalnych danym rodzajem biopaliwa.
W tej opinii z jednej strony uznaje się znaczenie wskaźnika pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów w celu zapewnienia rzeczywistego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i w efekcie promowania korzystania z zaawansowanych biopaliw, 
w przypadku których nie występuje efekt pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntu; 
z drugiej strony celem tej opinii jest zabezpieczenie środków zainwestowanych przez 
przemysł unijny w konwencjonalne biopaliwa dzięki zachętom zapewnionym przez UE.
W opinii ocenia się cele zaproponowane przez Komisję, które mają zostać osiągnięte 
w odniesieniu do konwencjonalnych i zaawansowanych biopaliw do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Proponuje się, aby udział konwencjonalnych biopaliw w docelowym 10% zużyciu energii ze 
źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 r. w każdym państwie członkowskim został 
zwiększony z 5% do około 6,5%, a pozostałe 3,5% powinno zostać przeznaczone na 
zaawansowane biopaliwa oraz energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W wartościach 
tych uwzględniono z jednej strony zdolności produkcyjne Unii w zakresie wytwarzania 
konwencjonalnych biopaliw planowane do osiągnięcia do 2020 r., a co za tym idzie 
konieczność zabezpieczenia istniejących inwestycji w sektorze; w szczególności w kontekście 
wysokiego bezrobocia i kryzysu gospodarczego, którego obecnie doświadczamy. Z drugiej 
strony uwzględniono bardzo ograniczone zdolności produkcyjne przemysłu Unii w zakresie 
produkcji zaawansowanych biopaliw, z uwagi na które zrealizowanie celu zaproponowanego 
przez Komisję, tj. 5%, jest nierealistyczne. 
Poprzez uwzględnienie subkwoty przeznaczonej na etanol w końcowym zużyciu 
konwencjonalnych biopaliw we wniosku bierze się również pod uwagę jego większą niż 
w przypadku biodiesla efektywność środowiskową. 

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1 a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej (TUE), w szczególności jego 
art. 21, oraz Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE), w 
szczególności jego art. 208 w związku z 
art. 17 dyrektywy 2009/28/WE i art. 7b 
dyrektywy 98/70/WE,

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych.
Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa 
produkowane z odpadów i alg umożliwiają 
znaczne ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych przy jednoczesnym niskim 
ryzyku pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów i nie konkurują 
bezpośrednio z rynkami żywnościowymi i 
paszowymi o użytki rolne. Właściwe jest 
zatem zachęcenie do zwiększenia 
produkcji tych zaawansowanych biopaliw, 
ponieważ nie są one obecnie dostępne w 
handlu w dużych ilościach, co wynika 
częściowo z konkurencji o dotacje 
publiczne z tradycyjnymi technologiami 
produkcji biopaliw z upraw roślin 
spożywczych. Należy zapewnić dodatkowe 
zachęty poprzez nadanie zaawansowanym 
biopaliwom większego – w porównaniu z 
konwencjonalnymi biopaliwami –
znaczenia przez wprowadzenie dla nich 
osobnego celu na poziomie co najmniej 
2,5% dla sektora transportu, określonego
w dyrektywie 2009/28/WE. W związku z 
tym w ramach polityki w dziedzinie energii 
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należy jedynie zaawansowane biopaliwa,
których szacowane skutki w postaci 
pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów są ograniczone i które zapewniają 
znaczne całkowite ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych.

ze źródeł odnawialnych po 2020 r. 
wspierać należy jedynie biopaliwa, które 
zapewniają znaczne całkowite ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych.

Uzasadnienie

Cel na poziomie 2,5% w przypadku zaawansowanych biopaliw w ramach łącznego celu 
wynoszącego 10% zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie to próg, którego 
osiągnięcie przez sektor produkcji przemysłowej Unii jest realistyczne. W rzeczywistości 
zaawansowane biopaliwa nie zostaną wprowadzone na rynek przez przemysł Unii przed 
2019 r.

Ponadto należy chronić inwestycje unijnego sektora przemysłu w konwencjonalne biopaliwa. 
Zdolności produkcyjne Unii wynoszą obecnie ponad 5%, a należy wziąć również pod uwagę 
import. 

Poprawka 3

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 i biopłyny.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Produkcja biopaliw i ich przywóz do 
Unii Europejskiej nie powinny 
przyczyniać się do wylesiania i braku 
bezpieczeństwa żywnościowego państw-
producentów.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Komisja powinna podjąć 
odpowiednie działania w celu 
zagwarantowania uczciwej konkurencji 
podmiotów eksportujących biopaliwa z 
państw trzecich do Unii zgodnie z 
unijnymi zasadami dotyczącymi 
instrumentów ochrony handlu.

Uzasadnienie

Państwa trzecie stosują nieuczciwe praktyki na rynku biopaliw (np. dnia 18 lutego 2013 r. UE 
nałożyła cła antydumpingowe na import bioetanolu ze Stanów Zjednoczonych, a dnia 
29 sierpnia 2012 r. Komisja wszczęła dochodzenie antydumpingowe w sprawie importu 
biodiesla z Argentyny i Indonezji). Dlatego też ważne jest podkreślenie, że należy zapewnić 
uczciwą konkurencję na rynku biopaliw.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby przygotować proces przestawienia 
się na zaawansowane biopaliwa i 

(9) Aby przygotować proces przestawienia 
się na zaawansowane i zrównoważone
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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.

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 tych 
dyrektywach. 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 lub 
zakwalifikowany do uzyskania 
finansowania publicznego zgodnie z 
dyrektywą 2009/28/WE, należy ograniczyć 
do wysokości udziału tych biopaliw i 
biopłynów, które zostały zużyte w 2011 r.
Celem tym są objęte biopaliwa i biopłyny 
importowane z państw trzecich. Z tego 
samego względu i w celu uniknięcia 
nierównego traktowania biopaliw i 
biopłynów wyprodukowanych z surowców 
o podobnych skutkach wskazane jest 
zastosowanie tego samego podejścia do 
zaawansowanych biopaliw.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Z uwagi na znaczący udział etanolu 
w realizacji celu dotyczącego ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych zwłaszcza w 
transporcie drogowym, należy ustanowić 
szczegółowy cel na poziomie co najmniej 
30% całkowitego zużycia 
konwencjonalnych biopaliw w 
transporcie.
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Uzasadnienie

Nowe odkrycia naukowe potwierdzają, że etanol znacząco przyczynia się do obniżenia 
emisyjności transportu drogowego. Dlatego też w celu uniknięcia wykorzystania całego 
udziału konwencjonalnych biopaliw głównie na biodiesel należy ustanowić specjalną 
subkwotę przeznaczoną na etanol.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit
6,5% pozwala państwom członkowskim na 
osiągnięcie łącznego celu wynoszącego
10%, nie utrudniając pełnego dostępu do 
rynku biopaliwom wyprodukowanym
przez instalacje, które działały przed 
końcem 2013 r. Niniejsza dyrektywa 
zmieniająca nie wpływa zatem na 
uzasadnione oczekiwania podmiotów 
prowadzących takie instalacje.

Uzasadnienie

Limit 6,5% w przypadku konwencjonalnych biopaliw nie uniemożliwi dostępu do rynku 
biopaliwom wyprodukowanym przez instalacje, które działały przed końcem 2013 r. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Przeznaczanie gruntów pod surowce 
do produkcji biopaliw nie powinno 
prowadzić do wysiedlania społeczności 
lokalnych i tubylczych. Należy zatem 
wprowadzić specjalne środki na rzecz 
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ochrony gruntów.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Wykorzystywanie najbardziej wiarygodnego modelu naukowego do obliczania wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów ma kluczowe znaczenie.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w art. 7b dodaje się ust. 5a w 
brzmieniu:
„5a. Biopaliwa uwzględniane do celów, 
o których mowa w ust. 1, nie są 
produkowane z surowców pochodzących z 
pozostałości rolniczych, chyba że 
przedstawiono dowody, że nie prowadzi to 
do niszczenia użytków rolnych ani do 
zakłóceń funkcjonowania ekosystemu. 
Ilość pozostałości rolniczych, które 
powinny pozostać na glebie z przyczyn 
ekologicznych, jest określana na 
podstawie lokalnej specyfiki 
biogeograficznej, w tym zawartości 
materii organicznej w glebie, żyzności 
gleby, potencjału retencyjnego gleby i 
pochłaniania dwutlenku węgla, nie 
ograniczając się jednak tylko do tych 
elementów. Ustęp ten nie ma 
zastosowania do pochodzących z 
pozostałości rolniczych surowców 
powstałych w wyniku przetwarzania 
rośliny w żywność lub w inne produkty 
poza polem.”

Uzasadnienie

Dodano nowy akapit.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) w art. 7b dodaje się ust. 5b w 
brzmieniu:
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„5b. Biopaliwa uwzględniane do celów, 
o których mowa w ust. 1, nie są 
produkowane z surowców pochodzących z 
terenów, do których tytuł prawny jest 
kwestionowany lub narusza prawa osób 
trzecich, zwłaszcza społeczności 
lokalnych, w odniesieniu do prawa 
własności ziemi i użytkowania gruntów. 
Przed rozpoczęciem produkcji lub zbiorów 
surowców uzyskuje się uprzednio 
dobrowolną, świadomą zgodę właściwych 
osób trzecich. Właściwe osoby trzecie lub 
uznani przez te osoby przedstawiciele 
uczestniczą w wyrażeniu uprzedniej, 
dobrowolnej i świadomej zgody.”

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) – litera a a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 c – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. w art. 7c wprowadza się następujące 
zmiany:
aa) ustęp 3 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„1. Państwa członkowskie podejmują 
środki, aby zapewnić, że podmioty 
gospodarcze przedkładają wiarygodne 
informacje i udostępniają państwom 
członkowskim […] dane wykorzystane 
do opracowania informacji. Państwa 
członkowskie wymagają od podmiotów 
gospodarczych zapewnienia 
odpowiedniego standardu niezależnego 
audytu przedłożonych informacji oraz 
dostarczenia dowodów dokonania tej 
czynności. Audyt kontroluje, czy 
systemy stosowane przez podmioty 
gospodarcze są dokładne, wiarygodne i 
zabezpieczone przed nadużyciami. 
Ocenia również częstotliwość i 
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metodologię pobierania próbek i 
solidność danych.”

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) – litera a b (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 c – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w ust. 3 akapit trzeci otrzymuje 
brzmienie:
„Komisja opracowuje, zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 11 ust. 3, wykaz odpowiednich 
i użytecznych informacji, o których 
mowa w dwóch pierwszych akapitach.
Dąży do zapewnienia maksymalnej 
zgodności z istotnymi zobowiązaniami 
określonymi w niniejszym ustępie, a 
jednocześnie stara się zminimalizować 
nadmierne obciążenia administracyjne 
podmiotów, zwłaszcza mniejszych 
podmiotów.”

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) – litera a c (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 c – ustęp 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) w ust. 3 akapit piąty otrzymuje 
brzmienie:
„Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w zagregowanej formie 
informacje, o których mowa w dwóch 
pierwszych akapitach niniejszego 
ustępu, w tym sprawozdania sporządzone 
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przez niezależnych audytorów. Komisja 
publikuje te informacje […] na 
platformie na rzecz przejrzystości, o 
której mowa w art. 24 dyrektywy 
2009/28/WE […].”

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) – litera a d (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 c – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) ustęp 4 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie: 
„1. UE podejmuje starania, aby zawrzeć 
dwustronne lub wielostronne umowy z 
państwami trzecimi, zawierające 
obligatoryjne zobowiązania odnoszące się 
do postanowień dotyczących kryteriów 
zrównoważonego rozwoju równoważne 
przepisom niniejszej dyrektywy. Takie 
umowy powinny również określać zasady 
gwarantujące, że procedury celne państw 
trzecich nie prowadzą do nadużyć 
związanych z przywozem i wywozem 
biopaliw i biopłynów, a także przepisy 
dotyczące ułatwień w handlu. UE 
powinna również dążyć do zawarcia z 
państwami trzecimi umów zawierających 
zobowiązania do ratyfikacji i wdrożenia 
konwencji MOP i wielostronnych 
porozumień dotyczących środowiska 
(MEA), o których mowa w art. 7b ust. 7. 
W przypadku gdy UE zawrze umowy 
zawierające obligatoryjne zobowiązania 
odnoszące się do postanowień, które 
obejmują kwestie objęte kryteriami 
zrównoważonego rozwoju zawartymi w 
art. 7b ust. 2–5, Komisja może 
zdecydować, że umowy te wykazują, że 
biopaliwa i biopłyny wytworzone z 
surowców uprawianych w tych krajach 
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spełniają odnośne kryteria 
zrównoważonego rozwoju. Podczas 
zawierania tych umów zwraca się 
szczególną uwagę na środki podjęte 
w celu ochrony obszarów, które 
dostarczają podstawowych usług 
ekosystemu w sytuacjach kryzysowych 
(takich jak ochrona działu wodnego 
i kontrola erozji), gleby, wody 
i powietrza, na pośrednie skutki zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, 
rekultywację terenów zdegradowanych, 
unikanie nadmiernego zużycia wody na 
obszarach, na których jest ona dobrem 
rzadkim, a także na elementy 
wymienione w art. 7b ust. 7 akapit 
drugi.”

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ae) w art. 7c dodaje się ust. 9a w 
brzmieniu:
„9a. Po trzech latach [od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, w którym ocenia 
funkcjonowanie dobrowolnych systemów, 
w odniesieniu do których przyjęto decyzję 
na podstawie ust. 4, oraz określa najlepsze 
praktyki. Sprawozdanie oparte jest na 
najlepszych dostępnych informacjach, w 
tym uzyskanych w wyniku konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami, oraz na 
praktycznych doświadczeniach zdobytych 
w trakcie stosowania systemu. 
Sprawozdanie uwzględnia zmiany 
odpowiednich, uznanych w skali 
międzynarodowej norm i wytycznych, w 
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tym opracowanych przez Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną (ISO) i 
Sojusz ISEAL. W sprawozdaniu analizuje 
się w odniesieniu do każdego systemu 
między innymi:
- niezależność, warunki i częstotliwość 
audytów,
- dostępność i doświadczenie w 
stosowaniu metod wykrywania braku 
zgodności i postępowania w takim 
przypadku,
- przejrzystość, zwłaszcza w odniesieniu do 
dostępności systemu, dostępność 
tłumaczeń na języki urzędowe krajów i 
regionów, z których pochodzą surowce, 
dostępność wykazów certyfikowanych 
podmiotów i odpowiednich certyfikatów, 
dostępność sprawozdań z audytu,
- udział zainteresowanych podmiotów, 
zwłaszcza jeśli chodzi o konsultacje ze 
społecznościami tubylczymi i lokalnymi 
podczas sporządzania i prowadzenia 
przeglądu systemu, a także podczas 
audytów,
- ogólna solidność systemu, zwłaszcza w 
świetle zasad dotyczących akredytacji, 
kwalifikacji i niezależności audytorów i 
odpowiednich jednostek systemu,
- rynkowa aktualizacja systemu.
Komisja, jeśli jest to właściwe w świetle 
sprawozdania, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek w 
sprawie modyfikacji kryteriów 
wymienionych w art. 7c ust. 5.”

Poprawka 18

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

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

skreślona

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

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) w ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie: 
4) Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby jego udział energii ze 
źródeł odnawialnych we wszystkich 
rodzajach transportu w 2020 r. wynosił 
co najmniej 10% końcowego zużycia 
energii w transporcie w tym państwie 
członkowskim, a także by – dzięki 
znaczącemu udziałowi etanolu w celu 
dotyczącym ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych zwłaszcza w transporcie 
drogowym – udział etanolu stanowił co 
najmniej 30% całkowitego zużycia 
konwencjonalnych biopaliw.

Uzasadnienie

Nowe odkrycia naukowe potwierdzają, że etanol znacząco przyczynia się do obniżenia 
emisyjności transportu drogowego. Dlatego też w celu uniknięcia wykorzystania całego 
udziału konwencjonalnych biopaliw głównie na biodiesel należy ustanowić specjalną 



AD\940475PL.doc 17/30 PE508.023v02-00

PL

subkwotę przeznaczoną na etanol.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) w art. 3 ust. 4 dodaje się akapit drugi 
w brzmieniu:
Każde państwo członkowskie dopilnowuje, 
aby jego udział energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych zużywanej we 
wszystkich rodzajach transportu wynosił 
do 2020 r. co najmniej 2% końcowego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku,

(i) udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z surowców 
wymienionych w załączniku IX wynosi co 
najmniej 2,5% końcowego zużycia energii 
w sektorze transportu w 2020 r. oraz 



PE508.023v02-00 1830 AD\940475PL.doc

PL

(ii) udział energii z biopaliw 
produkowanych z roślin spożywczych 
wynosi co najmniej 6,5% końcowego 
zużycia energii.

Uzasadnienie

Cel na poziomie 2,5% w przypadku zaawansowanych biopaliw w ramach łącznego celu 
wynoszącego 10% zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie to próg, którego 
osiągnięcie przez sektor produkcji przemysłowej Unii jest realistyczne. W rzeczywistości 
zaawansowane biopaliwa nie zostaną wprowadzone na rynek przez przemysł Unii przed 
2019 r.

Ponadto należy chronić inwestycje unijnego sektora przemysłu w konwencjonalne biopaliwa. 
Zdolności produkcyjne Unii wynoszą obecnie ponad 5%, a należy wziąć również pod uwagę 
import.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Uzasadnienie

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

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera -a a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) w art. 17 ust. 1 wprowadzenie 
otrzymuje brzmienie:
„1. Niezależnie od tego, czy surowce były 
uprawiane na terenie Wspólnoty czy 
poza jej terytorium, energię z biopaliw i 
biopłynów uwzględnia się do celów, o 
których mowa w lit. a), b) i c) tylko 
wtedy, gdy spełniają one kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w 
ust. 2–7:”

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia ust. 7 kryteriów zrównoważonego rozwoju jako warunek 
wstępny, który należy wziąć pod uwagę do celów określonych w lit. a), b) i c).

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) w ust. 1 skreśla się akapit drugi

Uzasadnienie

Zachęty dotyczące zaawansowanych biopaliw są takie same jak w przypadku 
konwencjonalnych paliw i dlatego w celu zapewnienia równych szans powinny podlegać 
w stosownych przypadkach takim samym warunkom. 

Poprawka 25

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

ba) w art. 17 dodaje się ust. 5a w 
brzmieniu:
„Biopaliwa uwzględniane do celów, o 
których mowa w ust. 1, nie są 
produkowane z surowców pochodzących z 
pozostałości rolniczych, chyba że 
przedstawiono dowody, że nie prowadzi to 
do niszczenia użytków rolnych ani do 
zakłóceń funkcjonowania ekosystemu. 
Ilość pozostałości rolniczych, które 
powinny pozostać na glebie z przyczyn 
ekologicznych, jest określana na 
podstawie lokalnej specyfiki
biogeograficznej, w tym zawartości 
materii organicznej w glebie, żyzności 
gleby, potencjału retencyjnego gleby i 
pochłaniania dwutlenku węgla, nie 
ograniczając się jednak tylko do tych 
elementów. Ustęp ten nie ma 
zastosowania do pochodzących z 
pozostałości rolniczych surowców 
powstałych w wyniku przetwarzania 
rośliny w żywność lub w inne produkty 
poza polem.”

(Powyższa poprawka ma również zastosowanie do art. 7b ust. 5 dyrektywy 98/70/WE.)

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) w art. 17 dodaje się ust. 5b w 
brzmieniu:
„Biopaliwa uwzględniane do celów, o 
których mowa w ust. 1, nie są 
produkowane z surowców pochodzących z 
terenów, do których tytuł prawny jest 
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kwestionowany lub narusza prawa osób 
trzecich, zwłaszcza społeczności 
lokalnych, w odniesieniu do prawa 
własności ziemi i użytkowania gruntów. 
Przed rozpoczęciem produkcji lub zbiorów 
surowców uzyskuje się uprzednio 
dobrowolną, świadomą zgodę właściwych 
osób trzecich. Właściwe osoby trzecie lub 
uznani przez te osoby przedstawiciele 
uczestniczą w wyrażeniu uprzedniej, 
dobrowolnej i świadomej zgody.”

(Powyższa poprawka ma również zastosowanie do art. 7b ust. 5 dyrektywy 98/70/WE.)

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Nowy ustęp pozwoli na lepsze gromadzenie danych i poprawę kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do biopaliw i biopłynów.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkty 5 b – 5 e
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustępy 3 i 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. w art. 18 ust. 3 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie ustanawiają 
na szczeblu krajowym mechanizmy 
sprawozdawcze, aby zapewnić, że 
podmioty gospodarcze przedkładają 
wiarygodne informacje i udostępniają 
państwom członkowskim […] dane 
wykorzystane do opracowania 
informacji. Państwa członkowskie 
wymagają od podmiotów gospodarczych 
zapewnienia odpowiedniego standardu 
niezależnego audytu przedłożonych 
informacji oraz dostarczenia dowodów 
dokonania tej czynności. Audyt 
kontroluje, czy systemy stosowane przez 
podmioty gospodarcze są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami. Ocenia również 
częstotliwość i metodykę pobierania 
próbek i solidność danych.”
5c. w art. 18 ust. 3 akapit trzeci otrzymuje 
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brzmienie:
„Komisja opracowuje, zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 25 ust. 3, wykaz odpowiednich 
i użytecznych informacji, o których 
mowa w dwóch pierwszych akapitach.
Dąży do zapewnienia maksymalnej 
zgodności z istotnymi zobowiązaniami 
określonymi w niniejszym ustępie, a 
jednocześnie stara się zminimalizować 
nadmierne obciążenia administracyjne 
podmiotów, zwłaszcza mniejszych 
podmiotów.”
5d. w art. 18 ust. 3 akapit piąty otrzymuje 
brzmienie:
„Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w zagregowanej formie 
informacje, o których mowa w dwóch 
pierwszych akapitach niniejszego 
ustępu, w tym sprawozdania sporządzone 
przez niezależnych audytorów. Komisja 
publikuje te informacje […] na 
platformie na rzecz przejrzystości, o 
której mowa w art. 24 […].”
5e. w art. 18 dodaje się po ust. 3 akapit w 
brzmieniu:
3a. Komisja zapewnia dotrzymanie 
zobowiązań oraz prawidłowe wdrożenie 
działań mających na celu kontrolę 
przestrzegania kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do biopaliw i 
biopłynów, a zwłaszcza w odniesieniu do 
importowanych biopaliw i biopłynów, 
sprawując ogólny nadzór nad 
mechanizmami sprawozdawczymi i 
kontrolnymi ustanowionymi na szczeblu 
krajowym. Komisja podejmuje 
odpowiednie działania w celu 
zagwarantowania uczciwej konkurencji 
podmiotów eksportujących biopaliwa z 
państw trzecich do Unii, zgodnie ze 
unijnymi normami dotyczącymi 
instrumentów ochrony handlu.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 f (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5f. w art. 18 ust. 4 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„4. UE podejmuje starania, aby zawrzeć 
dwustronne lub wielostronne umowy z 
państwami trzecimi, zawierające
obligatoryjne zobowiązania odnoszące się 
do postanowień dotyczących kryteriów 
zrównoważonego rozwoju równoważne 
przepisom niniejszej dyrektywy. Takie 
umowy powinny również określać zasady 
gwarantujące, że procedury celne krajów 
trzecich nie prowadzą do nadużyć 
związanych z przywozem i wywozem 
biopaliw i biopłynów, a także przepisy 
dotyczące ułatwień w handlu. UE 
powinna również dążyć do zawarcia z 
państwami trzecimi umów zawierających 
zobowiązania do ratyfikacji i wdrożenia 
konwencji MOP i wielostronnych 
porozumień dotyczących środowiska 
(MEA), o których mowa w art. 17 ust. 7. 
W przypadku gdy UE zawrze umowy 
zawierające obligatoryjne zobowiązania 
odnoszące się do postanowień, które 
obejmują kwestie objęte kryteriami 
zrównoważonego rozwoju zawartymi w 
art. 17 ust. 2–7, Komisja może 
zdecydować, że umowy te wykazują, że 
biopaliwa i biopłyny wytworzone z 
surowców uprawianych w tych krajach 
spełniają odnośne kryteria 
zrównoważonego rozwoju. Podczas 
zawierania tych umów zwraca się 
szczególną uwagę na środki podjęte w 
celu ochrony obszarów, które 
dostarczają podstawowych usług 
ekosystemu w sytuacjach kryzysowych 
(takich jak ochrona działu wodnego i 
kontrola erozji), gleby, wody i 
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powietrza, na pośrednie skutki zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, 
rekultywację terenów zdegradowanych, 
unikanie nadmiernego zużycia wody na 
obszarach, na których jest ona dobrem 
rzadkim, a także na elementy 
wymienione w art. 17 ust. 7 akapit 
drugi.”

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit trzeci (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. w art. 18 ust. 4 dodaje się nowy akapit 
trzeci w brzmieniu: 
Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają wzajemne uznawanie 
systemów weryfikacji gwarantujących 
zgodność z kryteriami zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do biopaliw i 
biopłynów, jeżeli te systemy zostały 
ustanowione zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. w art. 18 dodaje się ust. 9a w 
brzmieniu:
„9a. Po trzech latach [od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] Komisja przedkłada 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, w którym ocenia 
funkcjonowanie dobrowolnych systemów, 
w odniesieniu do których przyjęto decyzję 
na podstawie ust. 4, oraz określa najlepsze 
praktyki. Sprawozdanie oparte jest na 
najlepszych dostępnych informacjach, w 
tym uzyskanych w wyniku konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami, oraz na 
praktycznych doświadczeniach zdobytych 
w trakcie stosowania systemu. 
Sprawozdanie uwzględnia zmiany 
odpowiednich, uznanych w skali 
międzynarodowej norm i wytycznych, w 
tym opracowanych przez Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną (ISO) i 
Sojusz ISEAL. W sprawozdaniu analizuje 
się w odniesieniu do każdego systemu 
między innymi:
- niezależność, warunki i częstotliwość 
audytów;
- dostępność i doświadczenie w 
stosowaniu metod wykrywania braku 
zgodności i postępowania w takim 
przypadku;
- przejrzystość, zwłaszcza w odniesieniu do 
dostępności systemu, dostępność 
tłumaczeń na języki urzędowe krajów i 
regionów, z których pochodzą surowce, 
dostępność wykazów certyfikowanych 
podmiotów i odpowiednich certyfikatów, 
dostępność sprawozdań z audytu;
- udział zainteresowanych podmiotów, 
zwłaszcza, jeśli chodzi o konsultacje ze 
społecznościami tubylczymi i lokalnymi 
podczas sporządzania i prowadzenia 
przeglądu systemu, a także podczas 
audytów;
- ogólną solidność systemu, zwłaszcza w 
świetle zasad dotyczących akredytacji, 
kwalifikacji i niezależności audytorów i 
odpowiednich jednostek systemu;
- rynkową aktualizację systemu.
Komisja, jeśli jest to właściwe w świetle 
sprawozdania, przedkłada Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie wniosek w 
sprawie modyfikacji kryteriów 
wymienionych w art. 18 ust. 5.”

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przy szacowaniu wartości netto 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikającego z wykorzystania biopaliw 
państwa członkowskie mogą, do celów 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1, 
zastosować wartości typowe określone w 
załączniku V części A i B.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – 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 
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 

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 
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wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.

sylwopastoralizmu.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Następujące surowce przyczyniają się do 
realizacji celu na poziomie 2,5%, o którym 
mowa w art. 3 ust. 4 lit. d) ppkt (i):

a) Algi a) Algi

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

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

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

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

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

e) Obornik i osad ściekowy

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

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

j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

k) Łupiny orzechów k) Łupiny orzechów
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l) Łuski nasion l) Łuski nasion
m) Kolby m) Kolby

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

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

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

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

c) Niespożywczy materiał celulozowy nc) Niespożywczy materiał celulozowy

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

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