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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 nie uwzględniono technicznego aspektu obliczania efektu pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, co okazało się jednak kontrowersyjne. Skupiono się w niej 
tylko na tych aspektach wniosku Komisji, które mają związek z handlem. W tym względzie 
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 7,5%, a pozostałe 2,5% powinno zostać przeznaczone na 
zaawansowane biopaliwa. 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. Limit 5% dotyczący konwencjonalnych 
biopaliw powinien zacząć obowiązywać dnia 1 stycznia 2021 r., dzięki czemu do tego czasu 
będzie można odpowiednio dostosować przemysł Unii. W celu promowania inwestowania 
w zaawansowane biopaliwa w opinii podkreśla się, że od dnia 1 stycznia 2021 r. nie powinno 
się oferować zachęt do produkcji biopaliw, które również na podstawie szacunków pośredniej 
zmiany użytkowania gruntów nie powodują istotnego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i są produkowane z upraw roślin spożywczych i paszowych.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

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 
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.

(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 ustanowienie oddzielnego 
celu na poziomie co najmniej 2,5% 
dotyczącego zaawansowanych biopaliw w 
ramach 10% celu dotyczącego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie, ustanowionego w dyrektywie 
2009/28/WE. W związku z tym w ramach 
polityki w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych po 2020 r. wspierać należy 
biopaliwa, których szacowane skutki w 
postaci pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów są ograniczone i 
które zapewniają znaczne całkowite 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
W ramach takiego planu cel na poziomie 
2,5% dotyczący zaawansowanych biopaliw 
należy zwiększyć do 5% z dniem 1 stycznia 
2021 r. Aby jednak uniknąć zakłóceń na 
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rynku i oszustw związanych z produkcją 
zaawansowanych biopaliw, powinny one 
spełniać odnośne kryteria 
zrównoważonego rozwoju obowiązujące w 
przypadku konwencjonalnych biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Komisja powinna przedsięwziąć 
odpowiednie środki, aby zapewnić uczciwą 
konkurencję podmiotów eksportujących 
biopaliwa do Unii z państw trzecich 
zgodnie z zasadami Unii dotyczącymi 
instrumentów ochrony handlu.

Or. en

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 podkreślenie, że należy zapewnić uczciwą konkurencję 
na rynku biopaliw, jest ważne.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Mając na uwadze znaczący udział 
etanolu w celu dotyczącym ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych zwłaszcza w 
transporcie drogowym, należy ustanowić 
szczegółowy cel na poziomie co najmniej 
3% całkowitego zużycia 
konwencjonalnych biopaliw w 
transporcie.

Or. en

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 paliwo biodiesel należy ustanowić specjalną 
subkwotę przeznaczoną na etanol.

Poprawka 4

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 
7,5% pozwala państwom członkowskim na
osiągnięcie łącznego celu wynoszącego 
10%, nie uniemożliwiając 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Limit 7,5% w przypadku konwencjonalnych biopaliw nie uniemożliwi dostępu do rynku 
biopaliwom wyprodukowanym przez instalacje, które działały przed końcem 2013 r. Okres 
przejściowy trwający do dnia 31 grudnia 2020 r. z limitem 7,5% zamiast 5% jest 
rozsądniejszy dla wszystkich podmiotów prowadzących takie instalacje.

Poprawka 5

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 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.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystywanie najbardziej wiarygodnego modelu naukowego do obliczania wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów ma kluczowe znaczenie.
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Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie: 
4. Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby 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 3% całkowitego 
zużycia konwencjonalnych biopaliw.

Or. en

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 paliwo biodiesel należy ustanowić specjalną 
subkwotę przeznaczoną na etanol.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 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 

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z surowców 
wymienionych w części A i B załącznika 
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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.

IX wynosi co najmniej 2,5% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w 
2020 r. Od dnia 1 stycznia 2021 r. udział 
energii z biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w części A i B 
załącznika IX wyniesie jednak co 
najmniej 5% końcowego zużycia energii w 
sektorze transportu.

Or. en

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 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Zachęty dotyczące zaawansowanych biopaliw są takie same jak w przypadku 
konwencjonalnych paliw i dlatego w celu zapewnienia równych szans powinny podlegać 
takim samym warunkom, jeśli mają one zastosowanie. Aby zapewnić wykonalność systemu, 
kontrole muszą być surowe i muszą obowiązywać w przypadku wszystkich biopaliw.

Poprawka 9
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody oparte na 
najbardziej wiarygodnym modelu 
naukowym, 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 
uzyskanych na podstawie najbardziej 
wiarygodnego modelu naukowego, 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. Taki 
wniosek ustawodawczy – jeśli zostanie 
przyjęty – nie wejdzie w życie przed dniem 
1 stycznia 2021 r. Od dnia 1 stycznia 2021 
r. nie oferuje się zachęt do produkcji 
biopaliw, które również na podstawie 
szacunków pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów nie powodują 
istotnego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i są produkowane z upraw 
roślin spożywczych i paszowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Wykorzystywanie najbardziej wiarygodnego modelu naukowego do obliczania wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów ma kluczowe znaczenie, ponieważ wskaźniki 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów zostaną włączone do kryteriów 
zrównoważonego rozwoju. Od dnia 1 stycznia 2021 r., po okresie przejściowym dla 
przemysłu, produkcja konwencjonalnych biopaliw nie będzie objęta systemem zachęt na 
niekorzyść produkcji zaawansowanych biopaliw. Takie rozwiązanie jest proponowane w celu 
uniknięcia zakłóceń ceń na światowym rynku żywności i jako zachęta do korzystania z 
bardziej zrównoważonych biopaliw.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Słoma skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że produkcja zaawansowanych biopaliw ze słomy z pewnością wpłynie na 
cenę tego surowca, który jest na dużą skalę wykorzystywany w rolnictwie, zastosowanie 
podwójnego liczenia uznaje się za słuszniejsze. Patrz również poprawka do części B 
załącznika IX.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Słoma

Or. en
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Uzasadnienie

Mając na uwadze, że produkcja zaawansowanych biopaliw ze słomy z pewnością wpłynie na 
cenę tego surowca, który jest na dużą skalę wykorzystywany w rolnictwie, zastosowanie 
podwójnego liczenia uznaje się za słuszniejsze. Patrz również poprawka do części A 
załącznika IX.


