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Poprawka 38
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację.

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

każde państwo członkowskie może zadbać
o to, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację.

Or. nl

Poprawka 39
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
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10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację.

10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Ograniczenie zużycia energii 
w sektorze transportu jest niezbędne, gdyż 
wiążący cel dotyczący procentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
będzie prawdopodobnie coraz trudniej 
osiągnąć w sposób zrównoważony, jeśli 
całkowity popyt na energię w transporcie 
wciąż będzie rosnąć. Inną metodą
osiągnięcia tego celu, którą mogą stosować 
państwa członkowskie, jest stosowanie 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
i stosowanie domieszki  biopaliw, w 
przypadku których skutki pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów są 
niewielkie lub nie występują. 

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebę ograniczenia całkowitego zużycia energii w sektorze transportu oraz zwiększenia 
efektywności energetycznej w tym sektorze z myślą o osiągnięciu ustalonego na poziomie 10 
% celu dla transportu podkreślono już w istniejącej dyrektywie w sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych. W niniejszej poprawce ponownie ją przywołano i jednocześnie dodano zapis 
dotyczący tego, jak ważne jest rozwijanie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł oraz zaawansowanych biopaliw w kontekście osiągnięcia przez Unię i państwa 
członkowskie celu dla transportu w sposób zrównoważony. 

Poprawka 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE9

wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
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państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację.

państwach. Jedną z metod osiągnięcia tego 
celu, którą mogą stosować państwa 
członkowskie, jest stosowanie biopaliw 
jako domieszki (mieszanie paliw) i 
przewiduje się, że metoda ta będzie 
stanowiła główny wkład w jego realizację. 
Szacuje się, że europejski rynek paliw 
pozostanie silnie uzależniony od 
dostępności oleju napędowego, co stanowi 
główną cechę charakterystyczną tego 
rynku. Aby zaradzić tej silnej zależności, 
należy sprzyjać większej produkcji 
zaawansowanych paliw typu biodiesel w 
Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

W założeniach europejskiej polityki sprzyjającej stosowaniu biopaliw należy uwzględnić 
cechę charakterystyczną europejskiego rynku paliw, a mianowicie bardzo duże 
zapotrzebowanie na olej napędowy. Rafinerie z trudnością nadążają za zwiększonym 
zapotrzebowaniem na olej napędowy, a europejska podaż jest strukturalnie niewystarczająca. 
Zaawansowane paliwa typu biodiesel stanowią więc rozwiązanie, które może ograniczyć 
import oraz wzmocnić bezpieczeństwo dostaw w Unii Europejskiej.

Poprawka 41
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Mając na uwadze dążenie Unii do 
dalszego ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych oraz znaczący udział paliw 
stosowanych w transporcie drogowym 
w tych emisjach, art. 7a ust. 2 dyrektywy 
98/70/WE odnoszącej się do jakości 
benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady
93/12/EWG10 zobowiązuje dostawców 
paliw do ograniczenia do dnia 31 grudnia 
2020 r. o co najmniej 6 % emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 

(2) Mając na uwadze dążenie Unii do 
dalszego ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych oraz znaczący udział paliw 
stosowanych w transporcie drogowym 
w tych emisjach, art. 7a ust. 2 dyrektywy 
98/70/WE odnoszącej się do jakości 
benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 
93/12/EWG10 zobowiązuje dostawców 
paliw do ograniczenia do dnia 31 grudnia 
2020 r. o co najmniej 6 % emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 



PE510.481v01-00 6/192 AM\933726PL.doc

PL

w przeliczeniu na jednostkę energii 
(„natężenie emisji gazów cieplarnianych”) 
uzyskanej z paliw stosowanych w Unii w 
pojazdach transportu drogowego, 
maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach, ciągnikach rolniczych i 
leśnych oraz rekreacyjnych jednostkach 
pływających, gdy nie znajdują się na 
morzu. Jedną z metod ograniczenia 
natężenia emisji gazów cieplarnianych z 
paliw kopalnych, która może być 
stosowana przez ich dostawców, jest ich 
mieszanie z biopaliwami.

w przeliczeniu na jednostkę energii 
(„natężenie emisji gazów cieplarnianych”) 
uzyskanej z paliw stosowanych w Unii w 
pojazdach transportu drogowego, 
maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach, ciągnikach rolniczych i 
leśnych oraz rekreacyjnych jednostkach 
pływających, gdy nie znajdują się na 
morzu. Jedną z metod ograniczenia 
natężenia emisji gazów cieplarnianych z 
paliw kopalnych, która może być 
stosowana przez ich dostawców, jest 
mieszanie biopaliw, które powodują 
niewielką emisję gazów cieplarnianych 
lub nie powodują jej wcale, z innymi 
paliwami pochodzącymi z nieuniknionych 
gazów odlotowych. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo inwestycji w przypadku 
zaawansowanych paliw transportowych, 
ich dostawcy powinni dopilnować, by
pośrednie oddziaływanie każdego rodzaju 
paliwa było odpowiednio brane pod uwagę 
oraz by uwzględnione zostały wszystkie 
istotne źródła emisji, w tym pośrednie 
emisje z biopaliw.

Or. en

Poprawka 42
Laurence J.A.J. Stassen

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 

skreślony
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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.

Or. nl

Poprawka 43
Marita Ulvskog

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 

(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 
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biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych.

biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych.

W ujęciu, w którym uwzględnia się cykl 
upraw, uprawy roślin cukrowych i 
skrobiowych charakteryzują się znacznie 
niższą wartością emisji niż rośliny oleiste. 
Aby w możliwie jak najskuteczniejszy 
sposób zagwarantować korzyści dla 
środowiska, należy skupić się na 
ograniczeniu tych biopaliw oraz tej 
produkcji, które wywołują najbardziej 
niekorzystne skutki. Dlatego też w 
pierwszej kolejności najważniejsze jest 
przedsięwzięcie środków skierowanych 
przeciwko pośrednim zmianom sposobu 
użytkowania gruntów pod kątem roślin 
oleistych.

Or. sv

Poprawka 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 
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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.

węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 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 gruntach 
leśnych lub użytkach rolnych.

Or. fr
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Poprawka 46
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Aby ograniczyć emisję dwutlenku 
węgla z paliw transportowych, Stany 
Zjednoczone na szczeblu federalnym, jak 
również Kalifornia, ustanowiły już normy 
dotyczące paliw o niskiej zawartości 
węgla, tj. amerykańską normę federalną 
dotyczącą paliw ze źródeł odnawialnych 
(US-RFS2) oraz kalifornijską normę 
dotycząca paliw o niskiej zawartości węgla 
(CA-LCFS). W obydwu uwzględnia się
emisje wynikające z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Zarówno 
w normie US-RFS2, jak i w CA-LCFS 
przewiduje się, że na początku wdrażania
programu  dominować będzie etanol na 
bazie skrobi, natomiast zaawansowane 
paliwa zyskają większy udział na 
późniejszym etapie. Paliwa takie jak LPG, 
gaz ziemny czy wodór oraz energia 
elektryczna pozyskiwana z paliw 
kopalnych również dają możliwość 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w stosunku do oleju napędowego czy 
benzyny, a zatem mogą przyczyniać się do 
realizacji celów wyznaczonych w ramach 
kalifornijskiej normy LCFS, zgodnie z 
unijną dyrektywą w sprawie jakości paliw. 
Grupy robocze ekspertów, w których skład 
wchodzą zainteresowane strony, jak ma to 
miejsce w Kalifornii, są powoływane w 
celu dokonywania przeglądów 
wskaźników odnoszących się do 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w oparciu o najnowsze dowody 
naukowe oraz w celu publikowania 
dostosowanych wartości, które następnie 
będą mogły być wykorzystane na potrzeby 
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oceny zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach lub kluczowych regionach gospodarczych świata, takich jak 
Kalifornia, uwzględnianie wskaźników odnoszących się do pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów jest przyjętą praktyką.

Poprawka 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 48
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 49
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Ponadto nie można zapominać o tym, 
że produkcja biopaliw z roślin uprawnych 
w UE przyczynia się do ograniczenia 
niedoborubiałka pochodzenia roślinnego
w UE.

Or. nl

Poprawka 50
Angelika Niebler

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 

skreślony
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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 
celu ograniczenia tych emisji właściwe 
jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja uznaje, że jak dotąd brak wystarczających danych naukowych dotyczących zmiany 
sposobu użytkowania gruntów i jej pośrednich skutków. Jest zatem zbyt wcześnie, aby 
spekulować na temat oddziaływania biopaliw.

Poprawka 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

skreślony
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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 
celu ograniczenia tych emisji właściwe 
jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.

Or. en

Poprawka 52
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
celu ograniczenia tych emisji właściwe jest 
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 

(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 biopaliwa, których 
produkcja wymaga użytkowania gruntów, 
otrzymały ogromne wsparcie publiczne 
(10 mld EUR rocznie), a zatem 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. 
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uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.

Konieczne jest zatem uwzględnienie 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w celu zagwarantowania, że te 
potencjalne źródła emisji nie podważą 
starań na rzecz realizacji celów polityki 
Unii w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych i 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. en

Poprawka 53
Giles Chichester

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 
celu ograniczenia tych emisji właściwe 

(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 istnieje ryzyko, iż
emisje gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów mogłyby być znaczne i tym 
samym 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.
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jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.

Or. en

Poprawka 54
Jens Rohde

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 
celu ograniczenia tych emisji właściwe jest 
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.

(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 istnieje ryzyko, iż
emisje gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów mogłyby być znaczne. W celu 
ograniczenia tych emisji właściwe jest 
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw, jak również zróżnicowanie 
pod względem regionów. 

Or. en

Uzasadnienie

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
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hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Poprawka 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 
celu ograniczenia tych emisji właściwe jest 
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.

(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 
celu ograniczenia tych emisji właściwe jest 
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych. 
Aby zapobiec w perspektywie średnio- i 
długoterminowej wystąpieniu tego ryzyka, 
należy wspierać prowadzenie badań oraz 
rozwój produkcji nowych rodzajów
zaawansowanych biopaliw, które nie 
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konkurują z uprawą roślin spożywczych; 
surowcem dla takich biopaliw mogą być 
np. pozostałości lignocelulozowe, które są 
jedną z nielicznych biomas, której znaczne 
zasoby znajdują się w państwach 
członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozróżnienie pomiędzy różnymi grupami upraw nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest 
środkiem. Należy więc zwrócić uwagę na to, że środek ten powinien sprzyjać badaniom i 
rozwojowi nowych technologii w UE, które nie konkurują z uprawą roślin spożywczych –
pozostałości lignocelulozowe stanowią najbardziej obiecujący przedmiot badań i rozwoju i są 
motorem innowacyjności w dziedzinie biotechnologii umożliwiającej produkcję 
zaawansowanych paliw typu biodiesel w Europie.

Poprawka 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 
prawdopodobnie znaczne i mogą 
niwelować część lub całość ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych 
przypisywanego poszczególnym
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 
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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.

celu ograniczenia tych emisji właściwe jest 
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych. 
Ponadto fakt ten mógłby mieć negatywny 
wpływ na cenę artykułów żywnościowych 
oraz na bezpieczeństwo zaopatrzenia w 
żywność.

Or. it

Poprawka 57
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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, pozostałości, alg 
i produktów biodegradacji wywołanej 
przez bakterie, 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. 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. Stopniowe 
wytyczanie bardziej ambitnych wiążących 
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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.

celów dotyczących zaawansowanych 
biopaliw będzie jasnym sygnałem
poparcia dla tych paliw na szczeblu Unii.
W związku z tym w ramach polityki w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych 
po 2020 r. wspierać należy zwłaszcza
zaawansowane biopaliwa, których 
szacowane skutki w postaci pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów są 
ograniczone i które zapewniają znaczne 
całkowite ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 

(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. Należy 
zapewnić dodatkowe zachęty poprzez
wprowadzenie wiążącego celu dotyczącego
stosowania zaawansowanych biopaliw – w 
stosunku do biopaliw konwencjonalnych 
– w ramach celu 10 % wyznaczonego dla 
sektora transportu w dyrektywie 
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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.

2009/28/WE. Jednak w trosce o
uniknięcie zakłóceń na rynku i nadużyć
związanych z produkcją zaawansowanych 
biopaliw, powinny one spełniać odnośne 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
obowiązujące w przypadku 
konwencjonalnych biopaliw. W systemie 
energetycznym opartym na energii ze 
źródeł odnawialnych transport wolny od 
dwutlenku węgla mogą zapewniać 
również pojazdy elektryczne. W 
art. 3 ust. 4 lit. c) dyrektywy 2009/28/WE 
pojazdom elektrycznym przypisano
przelicznik 2,5. Pojazdy elektryczne 
powinny zachować swoją 
uprzywilejowaną pozycję i należy 
zapewnić dodatkowe zachęty poprzez
nadanie pojazdom elektrycznym większego
– w porównaniu z konwencjonalnymi i 
zaawansowanymi biopaliwami – znaczenia 
w realizacji celu 10 % 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 
zwłaszcza pojazdy elektryczne i
zaawansowane biopaliwa, których 
szacowane skutki w postaci pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów są 
ograniczone i które zapewniają znaczne 
całkowite ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 59
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
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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.

źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych.
Konwencjonalne biopaliwa takie jak 
paliwa produkowane z odpadów
umożliwiają znaczące 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 
zachęcenie do zwiększenia produkcji 
zaawansowanych biopaliw, na przykład z 
surowców celulozowych czy alg, ponieważ
tkwi w nich także potencjał dużego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przy jednoczesnym niskim ryzyku 
spowodowania pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów. Należy zapewnić 
dodatkowe zachęty poprzez wyznaczenie 
dla zaawansowanych biopaliw w sektorze 
transportu odrębnego celu w dyrektywie 
2009/28/WE wynoszącego co najmniej 
2 %. W związku z tym w ramach polityki 
w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych po 2020 r. wspierać należy 
jedynie zaawansowane biopaliwa. W celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku oraz zachęt
do nadużyć zaawansowane biopaliwa 
powinny spełniać te same kryteria 
zrównoważonego rozwoju co wszystkie 
inne biopaliwa.

Or. de

Uzasadnienie

Instrument podwójnego naliczania nie prowadzi do oczekiwanego wzrostu produkcji ani
zużycia zaawansowanych technicznie biopaliw. Wiążący cel w wysokości 2 % udziału tego 
rodzaju paliw określa jasne wytyczne i zachęty dla rynku służące stosowaniu
zaawansowanych technicznie biopaliw. W celu zapewnienia równych szans zaawansowanym i
konwencjonalnym biopaliwom oraz ograniczenia zakłóceń na rynku również zaawansowane 
biopaliwa muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 60
Claude Turmes
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w imieniu grupy Verts/ALE

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 umożliwiają 
znaczące 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 niektórych z 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. 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.

Or. en
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Poprawka 61
Edit Herczog

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. Wskazane jest 
wykorzystanie w maksymalnym stopniu 
odpadów jako surowców, w związku z 
czym należy szczególnie mocno wspierać 
wykorzystywanie surowców pozyskanych z 
odpadów i badać możliwość wykorzystania 
innych odpadów i zastosowania nowych 
technologii. Właściwe jest zatem 
zachęcanie do zwiększenia produkcji tych 
zaawansowanych biopaliw, pod 
warunkiem że będzie temu towarzyszył
kompleksowy przegląd możliwości 
osiągnięcia celów wyznaczonych na 2020 
r. i nie spowoduje jeszcze większego 
uzależnienia państw członkowskich Unii 
od zagranicznych nośników energii i 
surowców.

Or. hu
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Poprawka 62
Giles Chichester

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. 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 zaawansowane biopaliwa, których 
szacowane skutki w postaci pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów są 
ograniczone i które zapewniają znaczne 
całkowite ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en
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Poprawka 63
Maria Da Graça Carvalho

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 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. Zaawansowane 
biopaliwa muszą jednak podlegać 
odpowiednim kryteriom zrównoważonego 
rozwoju oraz wymogom 
identyfikowalności, tak jak ma to miejsce 
w przypadku biopaliw konwencjonalnych.
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Poprawka 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 dogłębnych analiz i 
badań w celu określenia pozytywnych 
skutków, jakie mogą wyniknąć ze 
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 
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znaczne całkowite ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. it

Poprawka 65
Gaston Franco

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 

(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, pozostałości 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 
do 2020 r. należy ograniczyć do 5 % 
poziom stosowania biopaliw 
wyprodukowanych na bazie rolnych 
produktów spożywczych, możliwych do
ujęcia w ramach realizacji celu 10 % 
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znaczne całkowite ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych.

udziału energii wyprodukowanej ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii w sektorze transportu. 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. 
W tym celu polityka europejska będzie 
wspierać wszystkie innowacyjne sposoby 
konwersji sprzyjające biopaliwom.

Or. fr

Uzasadnienie

Z myślą o sprecyzowaniu celów, warto zwrócić uwagę na zaproponowany przez Komisję 
Europejską w niniejszym wniosku cel określony na poziomie 5 % oraz umieścić go w 
europejskiej perspektywie politycznej do roku 2020. Należy także podkreślić, że tendencja w 
zakresie innowacji zostanie utrzymana po 2020 r., po to aby zabezpieczyć perspektywy 
obecnie realizowanych inwestycji .

Poprawka 66
Evžen Tošenovský

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 

(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,
mikroorganizmów 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 



PE510.481v01-00 30/192 AM\933726PL.doc

PL

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.

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.

Or. en

Poprawki 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki

(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 

(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 braku 
ryzyka pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów i nie konkurują 
bezpośrednio z rynkami żywnościowymi i 
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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.

paszowymi o użytki rolne. Po uprzednim 
dokonaniu naukowej oceny ich zalet i 
faktycznego zrównoważonego charakteru 
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, 
które spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju, które nie konkurują o grunt, 
wodę ani inne zasoby z rynkiem 
żywnościowym oraz które nie wywołują 
żadnych szacowanych skutków w postaci 
pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów i które zapewniają znaczne 
całkowite ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 68
Jens Rohde

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. 

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych. 
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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.

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. Należy 
zapewnić dodatkowe zachęty poprzez
ustanowienie oddzielnego celu 2,5 %
udziału zaawansowanych biopaliw w
sektorze transportu w ramach dyrektywy
2009/28/WE. W związku z tym w ramach 
polityki w dziedzinie energii ze źródeł 
odnawialnych po 2020 r. wspierać należy 
zwłaszcza zaawansowane biopaliwa, 
których szacowane skutki w postaci 
pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów są ograniczone i które zapewniają 
znaczne całkowite ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych. Jednak w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i zachęty do 
nadużyć zaawansowane biopaliwa 
powinny spełniać takie same kryteria 
zrównoważonego rozwoju jak wszystkie 
inne biopaliwa.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny instrument podwójnego naliczania nie przyniósł oczekiwanego wzrostu produkcji ani
stosowania zaawansowanych biopaliw. Ustanowienie wiążącego celu wynoszącego 2,5 % 
udziału zaawansowanych biopaliw sprawi, że wyznaczony zostanie jasny cel dla rynku, i 
będzie zachętą do stosowania zaawansowanych biopaliw, w przypadku których przewidywana
wartość emisji jest niska. Jednak w celu zapewnienia równych szans zaawansowanym i 
konwencjonalnym biopaliwom oraz ograniczenia zakłóceń na rynku oraz nadużyć
zaawansowane biopaliwa muszą również spełniać wymogi w zakresie zrównoważonego 
rozwoju.

Poprawka 69
Niki Tzavela
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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, pozostałości, alg 
i produktów biodegradacji wywołanej 
przez bakterie, 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Biodegradacja wywołana przez bakterie to nowa technologia, która wykorzystuje znaczny
potencjał ulegającej biodegradacji części odpadów przemysłowych do produkowania 
zaawansowanych biopaliw bez wywoływania skutków w postaci pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów i wpływania na łańcuch dostaw żywności. W świetle służących 
promowaniu zaawansowanych biopaliw celów wniosku dotyczącego pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów niniejsza poprawka wspiera ogromny potencjał tej technologii 
i umożliwia jej szybkie wdrożenie w Europie.

Poprawka 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 poprzez ustalenie 
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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.

dla zaawansowanych biopaliw celu 2 %.

Or. en

Poprawka 71
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Chociaż biopaliwa i biopłyny 
produkowane z odpadów i pozostałości 
wykazują potencjał umożliwiający 
znaczne ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych przy jednoczesnym 
niewielkim negatywnym wpływie na 
środowisko naturalne oraz oddziaływaniu 
ekonomiczno-społecznym, należy
prowadzić dalsze badania nad ich 
dostępnością, korzyściami i zagrożeniami 
na potrzeby polityki po 2020 r. Niezbędne 
jest też pozyskanie dalszych informacji na 
temat korzyści w dziedzinie 
bezpieczeństwa energetycznego płynących 
ze stosowania konwencjonalnych i 
zaawansowanych biopaliw, szczególnie w 
kontekście bezpośredniego lub 
pośredniego wykorzystywania paliw 
kopalnych w procesie ich produkcji. 
Komisja powinna otrzymać mandat do 
przedstawienia sprawozdania oraz – w 
odpowiednich przypadkach – przedłożenia
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosku dotyczącego tej kwestii. 
Sprawozdanie powinno obejmować 
środowiskowe i ekonomiczno-społeczne 
alternatywne koszty  stosowania 
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surowców do celów innych niż produkcja 
biopaliw i biopłynów, dzięki czemu w 
sprawozdaniu zawarte zostaną informacje 
o całości pozytywnych i negatywnych 
aspektów oddziaływania. 

Or. en

Poprawka 72
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Komisja Europejska powinna wziąć 
pod uwagę to, że wartość wskaźników 
określonych w załączniku IX nie jest 
dostosowana do wszystkich produktów 
oraz że należy dodatkowo rozważyć tę
kwestię w celu uniknięcia jakiejkolwiek 
niepewności prawa.

Or. fr

Poprawka 73
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W celu zapobieżenia zakłóceniom na 
rynku i potencjalnym nadużyciom 
zaawansowane biopaliwa muszą 
odpowiadać tym samym kryteriom 
zrównoważonego rozwoju, co inne 
biopaliwa.

Or. nl
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Poprawka 74
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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 
zadbać o to, aby polityka UE w zakresie 
odpadów pozostała spójna oraz aby dane 
odpady podlegały hierarchii postępowania 
z odpadami określonej w art. 4 dyrektywy 
2008/98/WE. Nie należy tworzyć żadnych 
negatywnych zachęt mogących zaszkodzić 
skutecznemu wdrożeniu niniejszej
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia długookresowej (7) W celu zapewnienia długookresowej 
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konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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.

konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt. 
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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. Pozostałości lignocelulozowe 
są jedną z nielicznych biomas, której 
znaczne zasoby znajdują się w państwach 
członkowskich. Wdrożenie nowego 
podcelu dotyczącego zastosowania 
biopaliw lignocelulozowych zapewni 
inwestorom widoczność niezbędną do 
wykorzystania ich potencjału.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby sprostać podwójnemu wyzwaniu polegającemu na poprawie bezpieczeństwa 
energetycznego państw członkowskich poprzez ograniczenie importu oleju napędowego i 
produkcję zaawansowanych paliw typu biodiesel oraz na wspieraniu inwestycji w 
wykorzystanie jednej z rzadkich biomas, której znaczne zasoby znajdują się w Europie, należy 
wdrożyć podcel dotyczący zastosowania biopaliw lignocelulozowych.

Poprawka 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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. 

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt. 
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„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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.

„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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, w których wykorzystuje się
odpady do celów energetycznych jedynie 
zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami, które nie konkurują o grunty 
ani wodę, co pozwala chronić grunty i 
rynek żywnościowy, i które nie 
zmniejszają zawartości materii 
organicznej w glebie, co wywierałoby
negatywny wpływ na środowisko 
naturalne lokalnego ekosystemu.

Or. en

Poprawka 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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” 11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, wspierającymi 
w całej Europie zintegrowane i 
zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy 
przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy 
ustanowić większe zachęty, które 
prowadziłyby do preferowania stosowania 

(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” 11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, wspierającymi 
w całej Europie zintegrowane i 
zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy 
przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy 
ustanowić większe zachęty, które 
prowadziłyby do preferowania stosowania 
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surowców z biomasy, które nie mają 
wysokiej wartości gospodarczej w 
przypadku innych zastosowań niż 
biopaliwa.

surowców z biomasy, które nie mają 
wysokiej wartości gospodarczej w 
przypadku innych zastosowań niż 
biopaliwa lub które nie wywierają wpływu 
na środowisko mającego negatywne 
skutki dla lokalnych ekosystemów w 
związku z uszczuplaniem zasobów 
gruntów i wody przeznaczonych na 
uprawę roślin spożywczych.

Or. it

Poprawka 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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”11 i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy12, 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 w których wykorzystuje się
odpady do celów energetycznych jedynie w 
zgodzie z hierarchią postępowania z 
odpadami.

Or. en
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Poprawka 79
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wykorzystanie biomasy wiąże się z 
istotnymi kosztami alternatywnymi 
związanymi z uszczupleniem lub utratą 
zasobów ekosystemu. Państwa 
członkowskie powinny wstrzymać się od 
subsydiowania lub zezwalania na 
stosowanie energii z surowców, w 
przypadku których odejście od 
dotychczasowego stosowania miałoby 
negatywny wpływ na różnorodność 
biologiczną, glębę lub całkowity bilans 
dwutlenku węgla. Strategie powinny 
również zapewniać kaskadowe 
wykorzystywanie biomasy z 
uwzględnieniem ochrony służącej temu, 
by zasoby te nadal wykorzystywano w 
zastosowaniach o wysokiej społecznej 
wartości dodanej, a nie w niskiej wartości 
zastosowaniach w przemyśle 
energetycznym.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele obecnych zastosowań prowadzi do tego, że drewno pozostaje nadal ważnym elementem 
środowiska naturalnego, np. płyta pilśniowa, a odejście od tego typu zastosowań na rzecz 
zastosowań w przemyśle energetycznym będzie stwarzało ryzyko negatywnego całkowitego
bilansu dwutlenku węgla. Wszelkiemu promowaniu zastosowania materiału 
lignocelulozowego musi towarzyszyć ochrona służąca temu, aby branża związana z miazgą 
drzewną nie została pozbawiona surowca, co skutkowałoby zapotrzebowaniem na drewno 
wyższej jakości, a w konsekwencji powodowałoby przekierowanie surowca z innych gałęzi 
przemysłu lub naciski na zwiększenie wycinek.

Poprawka 80
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2014 r. minimalny próg 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
produkowanych w nowych instalacjach w 
celu poprawy ich całkowitego bilansu 
gazów cieplarnianych, jak również w celu 
zniechęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o słabych parametrach 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Zwiększenie tego progu zapewnia ochronę 
inwestycji w zdolności produkcyjne w 
zakresie produkcji biopaliw i biopłynów, 
zgodnie z art. 19 ust. 6 akapit drugi.

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2014 r. minimalny próg 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
produkowanych w nowych instalacjach w 
celu poprawy ich całkowitego bilansu 
gazów cieplarnianych, jak również w celu 
zachęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o lepszych parametrach 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Minimalny próg ustanowiony na poziomie 
50 % zapewnia ochronę inwestycji w 
zdolności produkcyjne w zakresie 
produkcji biopaliw i biopłynów, zgodnie z 
art. 19 ust. 6 akapit drugi.

Or. fr

Uzasadnienie

Ustanowienie minimalnego progu na poziomie 50 % powinno wesprzeć badania oraz 
inwestycje w innowacyjne ścieżki produkcji zaawansowanych biopaliw i wspierać potencjał 
uprzemysłowienia. Próg 50 %, korespondujący z najwyższym osiągalnym poziomem instalacji
działających przed dniem 1 lipca 2014 r. zapewni równe szanse, a przez to może zachęcić do 
podejmowania ryzyka inwestycji w nowe instalacje produkujące zaawansowane biopaliwa.

Poprawka 81
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2014 r. minimalny próg 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
produkowanych w nowych instalacjach w 
celu poprawy ich całkowitego bilansu 

(8) Należy stopniowo zmniejszać
całkowity poziom emisji gazów 
cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw i 
biopłynów produkowanych w instalacjach 
w celu poprawy ich całkowitego bilansu 
gazów cieplarnianych, jak również w celu 
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gazów cieplarnianych, jak również w celu 
zniechęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o słabych parametrach 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Zwiększenie tego progu zapewnia ochronę 
inwestycji w zdolności produkcyjne w 
zakresie produkcji biopaliw i biopłynów, 
zgodnie z art. 19 ust. 6 akapit drugi.

zniechęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o słabych parametrach 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Zmniejszenie tego poziomu zapewnia 
ochronę inwestycji w zdolności 
produkcyjne w zakresie produkcji biopaliw 
i biopłynów, zgodnie z art. 19 ust. 6 akapit 
drugi.

Or. en

Poprawka 82
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2014 r. minimalny próg 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
produkowanych w nowych instalacjach w 
celu poprawy ich całkowitego bilansu 
gazów cieplarnianych, jak również w celu 
zniechęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o słabych parametrach 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Zwiększenie tego progu zapewnia ochronę 
inwestycji w zdolności produkcyjne w 
zakresie produkcji biopaliw i biopłynów, 
zgodnie z art. 19 ust. 6 akapit drugi.

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2014 r. minimalny próg 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
produkowanych we wszystkich
działających instalacjach w celu poprawy 
ich całkowitego bilansu gazów 
cieplarnianych, jak również w celu 
zniechęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o słabych parametrach 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Zwiększenie tego progu zapewnia ochronę 
inwestycji w zdolności produkcyjne w 
zakresie produkcji biopaliw i biopłynów, 
zgodnie z art. 19 ust. 6 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 83
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
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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. de

Uzasadnienie

Ograniczanie zużycia konwencjonalnych biopaliw nie spowoduje przejścia do użytkowania 
zaawansowanych biopaliw. Istotniejsze są odpowiednie badania i rozwój mające na celu 
efektywne i rentowne wsparcie zaawansowanych biopaliw. Decydujące znaczenie dla
przejścia do użytkowania zaawansowanych biopaliw ma stworzenie zachęt do przekształcania 
istniejących instalacji produkcji biopaliw, a nie do ich zamykania.

Poprawka 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby przygotować proces przestawienia skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 85
Giles Chichester

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, 

(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 
ustanowienie wiążących celów 
dotyczących zaawansowanych biopaliw
według harmonogramu zapewniającego 
inwestorom przewidywalność i stabilność. 
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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.

Or. en

Poprawka 86
Marita Ulvskog

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.

(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. W ramach takiego 
ograniczenia należy skupić się przede 
wszystkim na tych biopaliwach, które 
charakteryzują się najbardziej 
negatywnym oddziaływaniem na 
środowisko i klimat. Nie ograniczając 
całkowitego zużycia tych biopaliw, 
dopuszczalny udział biopaliw i biopłynów 
wyprodukowanych z 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.
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Or. sv

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów wynoszą 12 gCO2eq/MJ w przypadku upraw zbóż i innych upraw roślin 
wysokoskrobiowych oraz 13 12 gCO2eq/MJ w przypadku upraw cukrowych, w porównaniu z
55 12 gCO2eq/MJ w przypadku upraw roślin oleistych, właściwe jest ograniczenie przede 
wszystkim upraw tych roślin, które charakteryzują się największym oddziaływaniem na 
środowisko.

Poprawka 87
Jens Rohde

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.

(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 
poprzez wprowadzenie limitu 7,5 % dla
tych biopaliw i biopłynów.

Or. en
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Uzasadnienie

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7,5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Poprawka 88
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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.

(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. 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 celu 10 % 
wyznaczonego dla transportu w 
dyrektywie 2009/28/WE, należy 
ograniczyć.

Or. en
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Poprawka 89
Britta Thomsen

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.

(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 
oraz innych upraw energetycznych 
zajmujących grunty, 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 
oraz dyrektywie 98/70/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 oraz innych upraw 
energetycznych zajmujących grunty, który 
może być zaliczony na poczet realizacji 
celów dyrektywy 2009/28/WE oraz 
dyrektywy 98/70/WE, należy ograniczyć do 
wysokości udziału tych biopaliw i 
biopłynów, które zostały zużyte w 2011 r. 
Ponadto właściwe jest określenie 
wiążących celów dotyczących
zaawansowanych biopaliw na potrzeby ich 
stopniowego wprowadzania od 2016 do 
2020 r., co zapewni inwestorom 
przewidywalność i stabilność.

Or. en

Poprawka 90
Sabine Wils
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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.

(9) Aby przygotować proces przestawienia 
się na zaawansowane biopaliwa, 
zapobiegać dalszemu oddziaływaniu 
rosnącego zapotrzebowania na biopaliwa i 
biopłyny na rynkach żywnościowych 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. 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 lub może na jej 
mocy uzyskać wsparcie publiczne, należy 
ograniczyć do wysokości udziału tych 
biopaliw i biopłynów, które zostały zużyte 
w 2011 r. Z tych samych względów, jak 
również w celu uniknięcia nierównego 
traktowania biopaliw i biopłynów 
produkowanych z surowców 
wywołujących podobne skutki, właściwe 
jest zastosowanie takiego samego 
podejścia względem biopaliw i biopłynów 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego lub materiału 
lignocelulozowego, jeżeli są uprawiane na 
gruntach, bez szkody dla tych 
produkowanych z odpadów i pozostałości.

Or. en
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Poprawka 91
Edit Herczog

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.

(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 
określenie wiążących celów dotyczących 
zaawansowanych paliw, w związku z tym 
potrzeba jasnych, skutecznych i 
przewidywalnych zasad, które nie mogą
prowadzić do przedwczesnego 
zahamowania istniejącej i produkcyjnej 
infrastruktury, co dla Europy wiązałoby 
się ze znaczną stratą.

Or. hu

Poprawka 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(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 
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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.

ograniczenie ilości biopaliw i biopłynów 
uzyskiwanych z upraw roślin spożywczych 
oraz innych wyspecjalizowanych upraw 
energetycznych 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 oraz dyrektywie 
98/70/WE. Dopuszczalny udział biopaliw i 
biopłynów wyprodukowanych z upraw 
zbóż i innych upraw roślin 
wysokoskrobiowych, cukrów oraz upraw 
roślin oleistych oraz innych 
wyspecjalizowanych upraw 
energetycznych, który może być zaliczony 
na poczet realizacji celów dyrektywy 
2009/28/WE oraz dyrektywy 98/70/WE, 
należy ograniczyć do wysokości udziału 
tych biopaliw i biopłynów, które zostały 
zużyte w 2011 r. Po 2020 r. stopniowo 
eliminuje się udział energii pochodzącej z 
biopaliw produkowanych na gruntach.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie dotyczące konwencjonalnych biopaliw i biopłynów powinno dotyczyć zarówno 
upraw roślin spożywczych, jak i wyspecjalizowanych upraw energetycznych (upraw 
niespożywczych), ponieważ obydwa rodzaje upraw konkurują o grunty i wodę, które powinny 
być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby upraw roślin spożywczych i paszowych. Ponadto 
aby ograniczenie konwencjonalnych biopaliw było skuteczne, powinny być one zaliczane na 
poczet celów określonych w dyrektywie 2009/28/WE oraz dyrektywie 98/70/WE. W ramach 
strategii po 2020 r. należy stopniowo wycofywać wszystkie biopaliwa produkowane z upraw 
roślin spożywczych oraz wyspecjalizowanych upraw energetycznych.

Poprawka 93
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zważywszy, że obecna zainstalowana 



AM\933726PL.doc 53/192 PE510.481v01-00

PL

moc produkcyjna konwencjonalnego 
etanolu stanowi odpowiednik 6 % energii 
przewidywanej dla rynku benzynowego w 
2020 r., że istnieje uzasadniona potrzeba 
ochrony istniejących, podejmowanych w 
dobrej wierze inwestycji w moc 
produkcyjną konwencjonalnych biopaliw 
oraz że istnieje potrzeba komercjalizacji 
etanolu z lignocelulozy, należy
wprowadzić wyspecjalizowany cel 
określający, że do 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w
transporcie na benzynę będzie pochodziło 
ze źródeł odnawialnych, z czego 8 % 
będzie stanowić energia z biopaliw 
produkowanych z cukrów i upraw 
skrobiowych.

Or. en

Uzasadnienie

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5 % ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6 % of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC)
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25 % of the market) need 
to be added to this 6 %. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10 % renewable energy in 
petrol, a market is created for the commercialisation of new production technology that 
converts lignocellulose into bioethanol.

Poprawka 94
Giles Chichester

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 

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 95
Maria Da Graça Carvalho

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. en

Poprawka 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
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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. en

Poprawka 97
Angelika Niebler

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. de

Uzasadnienie

Ponieważ skreśleniu ma ulec także limit 5 % w art. 3 ust. 4, dodatkowe uzasadnienie nie jest 
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potrzebne. Ustalenie limitu 5 % dla pierwszej generacji biopaliw nie utrudnia importu z 
państw trzecich, w których przekształceniu ulegają lasy i tereny podmokłe. Jednocześnie takie 
podejście szkodzi rolnictwu europejskiemu. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że nie uda się 
osiągnąć celu, jakim jest 10 % udział energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu.

Poprawka 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. en

Poprawka 99
Marita Ulvskog

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 %. 

(10) Określony w art. 3 ust. 4 lit. d) limit 
4 % nie ma wpływu na swobodę decyzyjną 
państw członkowskich, które mogą ustalić 
własną ścieżkę osiągnięcia wymaganego 
udziału konwencjonalnych biopaliw w 
ramach łącznego celu wynoszącego 10 %. 



AM\933726PL.doc 57/192 PE510.481v01-00

PL

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.

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.

Or. sv

Poprawka 100
Catherine Trautmann

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 
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 i nie 
prowadzi do zakwestionowania inwestycji 
wcześniej zrealizowanych.

Or. fr

Poprawka 101
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
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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 
3 % 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.

Or. en

Poprawka 102
Jens Rohde

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 % 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.

Or. en
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Poprawka 103
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
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.

Or. en

Poprawka 104
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Należy zapewnić zachęty, aby 
stymulować wykorzystanie w sektorze 
transportu energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł. Ponadto należy 
propagować efektywność energetyczną i 
środki służące oszczędności energii w 
sektorze transportu.

Or. en
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Poprawka 105
Giles Chichester

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 106
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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) 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. 
Niemniej jednak aby zapewnić
dokładności i integralności celów Unii w 
zakresie ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych oraz w zakresie biopaliw,
emisje wynikające z pośredniej zmiany
sposobu użytkowania gruntów powinny 
być uwzględniane przy obliczaniu 
ograniczeń emisji gazów cieplarnianych 
wymaganych na podstawie kryteriów 
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zrównoważonego rozwoju zawartych w
dyrektywie 2009/28/WE i w dyrektywie 
98/70/WE. Emisje wynikające z pośredniej
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
należy także zaliczać na poczet realizacji
celu określonego w art. 7a ust. 2 
dyrektywy 98/70/WE, aby stworzyć zachęty
do produkcji biopaliw o ograniczonych 
skutkach wynikających z pośredniej
zmiany 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. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 107
Britta Thomsen

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) Aby zapewnić skuteczną realizację
celów UE w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz w zakresie 
biopaliw emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
należy uwzględnić przy obliczaniu 
ograniczeń emisji gazów cieplarnianych 
wymaganych na podstawie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
dyrektywie 98/70/WE i w dyrektywie 
2009/28/WE. Biopaliwom wytwarzanym z 
surowców, które nie powodują 
dodatkowego zapotrzebowania na grunty, 
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takim jak biopaliwa produkowane z 
odpadów, należy przypisać zerowy 
wskaźnik emisji.

Or. en

Poprawka 108
Jens Rohde

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) Modele stosowane do szacowania 
emisji związanych z produkcją biopaliw,
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, dostarczają 
niepewne wyniki z istotnymi odchyleniami 
i ograniczeniami. Wyniki modelowania 
emisji wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów są zatem 
niewystarczająco pewne do tego, aby 
zawierzeć je w przepisach.

Or. en

Uzasadnienie

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Poprawka 109
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
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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 art. 7d ust. 6 dyrektywy 98/70/WE 
i art. 19 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE 
przewiduje się ograniczenie pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
poprzez wprowadzenie konkretnej 
metodyki uwzględniania emisji
spowodowanej zmianami ilości 
pierwiastka węgla, zapewniającej
zgodność z wymogami dotyczącymi 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
określonych w art. 7b ust. 2 dyrektywy
98/70/WE oraz art. 17 ust. 2 dyrektywy 
2009/28/WE. Zasady obliczania 
oddziaływania biopaliw i biopłynów na 
emisję gazów cieplarnianych na potrzeby 
tych dyrektyw powinny zatem uwzględniać 
czynniki odzwierciedlające emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów przypisywane 
różnym rodzajom biopaliw i biopłynów. 
Zgodnie z art. 7d ust. 6 dyrektywy 
98/70/WE i art. 19 ust. 6 dyrektywy 
2009/28/WE należy zapewnić odpowiednią 
ochronę inwestycjom podjętym przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 110
Fiona Hall

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, 

(11) Szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów należy uwzględnić przy
obliczaniu emisji gazów cieplarnianych z 
biopaliw wymaganej na mocy dyrektyw 
98/70/WE i 2009/28/WE. Biopaliwom 
wytwarzanym z surowców, które nie 



PE510.481v01-00 64/192 AM\933726PL.doc

PL

które nie powodują dodatkowego 
zapotrzebowania na grunty, takim jak 
biopaliwa produkowane z odpadów, należy 
przypisać zerowy wskaźnik emisji. 

powodują dodatkowego zapotrzebowania 
na grunty, takim jak biopaliwa 
produkowane z odpadów, należy przypisać 
zerowy wskaźnik emisji.

Or. en

Poprawka 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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) Biopaliwom wytwarzanym z 
surowców, które nie powodują 
dodatkowego zapotrzebowania na grunty, 
takim jak biopaliwa produkowane z 
odpadów lub nadwyżek plonów, należy 
przypisać zerowy wskaźnik emisji.

Or. en

Poprawka 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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. 

(11) Aby zapewnić skuteczną realizację
celów UE w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz w zakresie 
biopaliw emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
należy uwzględnić przy obliczaniu 
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Biopaliwom wytwarzanym z surowców, 
które nie powodują dodatkowego 
zapotrzebowania na grunty, takim jak 
biopaliwa produkowane z odpadów, należy 
przypisać zerowy wskaźnik emisji.

ograniczeń emisji gazów cieplarnianych 
wymaganych na podstawie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
dyrektywie 2009/28/WE i w dyrektywie 
98/70/WE. Emisje wynikające z pośredniej
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
należy także zaliczać na poczet realizacji
celu określonego w art. 7a ust. 2 
dyrektywy 98/70/WE, aby stworzyć zachęty
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 i 
pozostałości, należy przypisać zerowy 
wskaźnik emisji, pod warunkiem że 
spełniają odpowiednie normy 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Przeznaczenie gruntów pod uprawy 
biopaliw nie powinno prowadzić do 
przemieszczania społeczności lokalnych i 
tubylczych. W tym celu za zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju powinno się 
uznawać tylko biopaliwa i biopłyny, 
których produkowanie nie narusza praw 
społeczności lokalnych i tubylczych.

Or. en

Poprawka 114
Catherine Trautmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Przy dokonywaniu przeglądu i 
przyjmowaniu tej metodyki należy wziąć 
pod uwagę to, że przedsiębiorstwa 
realizowały już ogromne inwestycje oparte 
na aktualnym ustawodawstwie.

Or. fr

Poprawka 115
Angelika Niebler

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.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Nie istnieją obecnie jeszcze odpowiednie solidne podstawy naukowe do uzasadnienia i 
wykorzystania takiej metodyki, a podejście to podważa również potrzebę pewności prawa. 

Poprawka 116
Giles Chichester

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
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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.

skreślony

Or. en

Poprawka 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

skreślony
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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

Poprawka 119
Jens Rohde

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 okresowo
dokonywać przeglądu wykazu dostępnych 
zaawansowanych biopaliw 
przedstawionego w załączniku IX, biorąc 
pod uwagę skonsolidowany i poddany 
wzajemnej ocenie postęp naukowo-
techniczny, a także nieprzerwanie składać 
sprawozdania dotyczące rozwoju modeli 
stosowanych do szacowania emisji 
wynikających ze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ konieczne jest dalsze rozwijanie, konsolidacja i wzajemna ocena modeli 
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stosowanych do obliczania emisji wynikających z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, Komisja powinna składać sprawozdania dotyczące naukowo-technicznego postępu 
dotyczącego różnych modeli.

Poprawka 120
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przepisy art. 19 ust. 8 dyrektywy 
2009/28/WE i art. 7d ust. 8 dyrektywy 
98/70/WE zachęcają do uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
na terenach poważnie zdegradowanych i 
silnie zanieczyszczonych, co stanowiło 
tymczasowy środek zapobiegający 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów. W swojej obecnej formie 
przepisy te nie są już wystarczające i 
muszą zostać włączone w podejście 
przyjęte w niniejszej dyrektywie, aby 
zapewnić utrzymanie spójności wszystkich 
działań mających na celu ograniczenie do 
minimum emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów.

(13) Przepisy art. 19 ust. 8 dyrektywy 
2009/28/WE i art. 7d ust. 8 dyrektywy 
98/70/WE zachęcają do uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
na terenach poważnie zdegradowanych i 
silnie zanieczyszczonych, co stanowiło 
środek zapobiegający pośredniej zmianie 
sposobu użytkowania gruntów. Inne środki 
łagodzące pośrednie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, takie jak 
wykorzystanie produktów ubocznych, 
nadwyżek plonów, wydajność produkcyjna 
oraz uprawy na słabych, opuszczonych 
lub niewykorzystywanych gruntach,
powinny zostać ocenione przez Komisję w 
celu włączenia ich do dyrektyw na 
zasadzie premii, takiej jak premia już 
przewidziana w załączniku IV część C pkt 
7 do dyrektywy 98/70/WE i w załączniku V 
część C pkt 7 dyrektywy 2009/28/WE, 
przyznawana za biomasę uzyskiwaną z 
rekultywowanych terenów 
zdegradowanych, lub na zasadzie 
pozytywnego włączenia w modele 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

Or. en

Poprawka 121
Catherine Trautmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przepisy art. 19 ust. 8 dyrektywy 
2009/28/WE i art. 7d ust. 8 dyrektywy 
98/70/WE zachęcają do uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
na terenach poważnie zdegradowanych i 
silnie zanieczyszczonych, co stanowiło 
tymczasowy środek zapobiegający 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów. W swojej obecnej formie 
przepisy te nie są już wystarczające i 
muszą zostać włączone w podejście 
przyjęte w niniejszej dyrektywie, aby 
zapewnić utrzymanie spójności wszystkich 
działań mających na celu ograniczenie do 
minimum emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów.

(13) Przepisy art. 19 ust. 8 dyrektywy 
2009/28/WE i art. 7d ust. 8 dyrektywy 
98/70/WE zachęcają do uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
na terenach poważnie zdegradowanych i 
silnie zanieczyszczonych, co stanowiło 
tymczasowy środek zapobiegający 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów. W swojej obecnej formie 
przepisy te nie są już wystarczające i 
muszą zostać włączone w podejście 
przyjęte w niniejszej dyrektywie, aby
zapewnić utrzymanie spójności wszystkich 
działań mających na celu ograniczenie do 
minimum emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów. Należy jednak nadal popierać 
użytkowanie terenów zdegradowanych do 
uprawy roślin wykorzystywanych do 
produkcji biopaliw, jeśli nie powoduje to 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów.

Or. fr

Poprawka 122
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Aby zrealizować cel dotyczący 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportu, jednocześnie minimalizując 
negatywne skutki zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, należy wspierać 
energię elektryczną z odnawialnych 
źródeł, zmianę transportu, większe 
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wykorzystanie transportu publicznego 
oraz efektywność energetyczną. Państwa 
członkowskie powinny zatem dążyć, 
zgodnie z białą księgą w sprawie 
transportu, do zwiększania efektywności 
energetycznej oraz do zmniejszenia 
całkowitego zużycia energii w transporcie, 
promując równocześnie wzrost udziału 
pojazdów elektrycznych w rynku i 
wykorzystanie energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł w systemach 
transportowych.

Or. en

Poprawka 123
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszej 
dyrektywy należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

skreślony

Or. nl

Poprawka 124
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności, metodyki obliczania i 
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, metodyki 
obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, dozwolonego poziomu 
zawartości dodatków metalicznych w 
paliwach, dopuszczalnych metod 
analitycznych związanych ze specyfikacją 
paliwa oraz dozwolonym przekroczeniem 
poziomu ciśnienia pary w benzynie 
zawierającej bioetanol.

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności, metodyki obliczania i 
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, dozwolonego 
poziomu zawartości dodatków 
metalicznych w paliwach, dopuszczalnych 
metod analitycznych związanych ze 
specyfikacją paliwa oraz dozwolonym 
przekroczeniem poziomu ciśnienia pary w 
benzynie zawierającej bioetanol.

Or. en

Poprawka 125
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności, metodyki obliczania i 
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, metodyki 
obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, dozwolonego poziomu 
zawartości dodatków metalicznych w 
paliwach, dopuszczalnych metod 
analitycznych związanych ze specyfikacją 
paliwa oraz dozwolonym przekroczeniem 
poziomu ciśnienia pary w benzynie 
zawierającej bioetanol.

w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
różnorodności, metodyki obliczania i 
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, dozwolonego 
poziomu zawartości dodatków 
metalicznych w paliwach, dopuszczalnych 
metod analitycznych związanych ze 
specyfikacją paliwa oraz dozwolonym 
przekroczeniem poziomu ciśnienia pary w 
benzynie zawierającej bioetanol.

Or. en

Poprawka 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 

(18) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 98/70/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do mechanizmu 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych, metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
spełnienia przez biopaliwa kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
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różnorodności, metodyki obliczania i 
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, metodyki 
obliczania emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, dozwolonego poziomu 
zawartości dodatków metalicznych w 
paliwach, dopuszczalnych metod 
analitycznych związanych ze specyfikacją 
paliwa oraz dozwolonym przekroczeniem 
poziomu ciśnienia pary w benzynie 
zawierającej bioetanol.

różnorodności, metodyki obliczania i 
zgłaszania emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw, dozwolonego 
poziomu zawartości dodatków 
metalicznych w paliwach, dopuszczalnych 
metod analitycznych związanych ze 
specyfikacją paliwa oraz dozwolonym 
przekroczeniem poziomu ciśnienia pary w 
benzynie zawierającej bioetanol.

Or. en

Poprawka 127
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu 
zaawansowanych biopaliw, 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.

Or. en
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Poprawka 128
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu 
zaawansowanych biopaliw, wartości 
energetycznej paliw transportowych, 
ustanawiania kryteriów i zasięgu 
geograficznego obszarów trawiastych o 
dużej bioróżnorodności oraz metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
biopaliw i biopłynów pod kątem spełniania 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 129
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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. en

Poprawka 130
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu 
zaawansowanych biopaliw, 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.

Or. da
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Poprawka 131
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wykazu 
zaawansowanych biopaliw, które zalicza 
się na poczet podcelu 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.

Or. en

Poprawka 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(19) W celu umożliwienia dostosowania 
dyrektywy 2009/28/WE do postępu 
naukowo-technicznego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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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.

w odniesieniu do wartości energetycznej 
paliw transportowych, ustanawiania 
kryteriów i zasięgu geograficznego 
obszarów trawiastych o dużej 
bioróżnorodności oraz metodycznych 
zasad i wartości niezbędnych do oceny 
biopaliw i biopłynów pod kątem spełniania 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 133
Laurence J.A.J. Stassen

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.

skreślony

Or. nl

Poprawka 134
Giles Chichester
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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 szacowanych 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów do systemu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, z 
zastrzeżeniem, że modele używane do 
przypisania różnym rodzajom upraw 
konkretnej wartości emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów są pewne i wiarygodne.

Or. en

Poprawka 135
Jens Rohde

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 

(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.



AM\933726PL.doc 81/192 PE510.481v01-00

PL

2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 136
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie szacowanych wskaźników emisji wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju nastąpi z dniem wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 137
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
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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 od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.
Komisja powinna dokonać stosownej 
analizy mającej na celu ocenę wpływu 
warunków stosowania niniejszej 
dyrektywy na sektory wykorzystujące 
biomasę.

Or. fr

Poprawka 138
Fiona Hall

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 

(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. Komisja 
powinna również dokonać przeglądu 
środków łagodzących, takich jak 
wykorzystanie produktów ubocznych, 
nadwyżek plonów, wydajność produkcyjna 
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kryteriów zrównoważonego rozwoju. oraz uprawy na opuszczonych gruntach.

Or. en

Poprawka 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

Or. en

Poprawka 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 

(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 
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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.

zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które powinny
obejmować kryteria zrównoważonego 
rozwoju dla zaawansowanych biopaliw.

Or. en

Poprawka 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 powinny
obejmować kryteria zrównoważonego 
rozwoju dla promowania 
zaawansowanych biopaliw.

Or. en

Poprawka 142
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Szczególnie ważne jest, aby stosując 
niniejszą dyrektywę, w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Or. nl

Poprawka 143
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Szczególnie ważne jest, aby stosując 
niniejszą dyrektywę, w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(21) Szczególnie ważne jest, aby stosując 
niniejszą dyrektywę, w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów i zainteresowanych stron, w 
tym odpowiednich gałęzi przemysłu.
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Poprawka 144
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Szczególnie ważne jest, aby stosując 
niniejszą dyrektywę, w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(21) Szczególnie ważne jest, aby stosując 
niniejszą dyrektywę, w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów przemysłu drzewnego i sektora 
rolnego. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. fr

Poprawka 145
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. w art. 7a wprowadza się następujące 
zmiany:

1. w art. 7a wprowadza się następujące 
zmiany:

–a) w ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) 6 % do dnia 31 grudnia 2020 r. Dla 
celów zmniejszenia emisji państwa 
członkowskie wymagają od dostawców 
spełnienia następujących celów 
pośrednich: 2 % najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2016 r. i 4 % najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2018 r.”;

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że dobrowolne cele określone na podstawie obowiązującej dyrektywy w 
sprawie jakości paliw nie spowodowały przesunięcia się rynku w kierunku wykorzystywania 
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paliw o mniejszym natężeniu emisji dwutlenku węgla, w niniejszej poprawce zaproponowano 
przesunięcie terminów dla osiągnięcia celów pośrednich na poziomie 2 % i 4 % założonych w 
dyrektywie w sprawie jakości paliw odpowiednio z 2014 r. i 2017 r. na rok 2016 i 2018, 
jednocześnie wprowadzając obowiązek ich osiągnięcia przez dostawców paliw. 

Poprawka 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) w ust. 2 po lit. c) dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Na potrzeby osiągnięcia celu, o którym 
mowa w art. 7a lit. a) i b) dyrektywy 
98/70/WE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby maksymalny łączny 
udział dostawców biopaliw i biopłynów 
produkowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych i innych 
upraw energetycznych zajmujących
grunty nie będzie przekraczać ilości 
energii odpowiadającej maksymalnemu 
udziałowi określonemu w art. 3 ust. 4 lit. 
d) dyrektywy 2009/28/WE.”;

Or. en

Poprawka 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) w ust. 2 po lit. c) dodaje się akapit w 
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brzmieniu:
„Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
maksymalny udział biopaliw 
produkowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych lub 
wyspecjalizowanych upraw 
energetycznych na potrzeby osiągnięcia 
celu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, nie przekraczał ilości energii 
odpowiadającej 5 % – która to wartość 
stanowi szacowany udział na koniec 2011 
r. – końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r.”;

Or. en

Poprawka 148
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreślona
„6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.”;

Or. en
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Poprawka 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreślona
„6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.”;

Or. en

Poprawka 150
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreślona
„6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
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jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.”;

Or. en

Uzasadnienie

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Poprawka 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.

6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.

Ponadto dostawcy paliw mają obowiązek 
przekazania organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie sprawozdania 
na temat postępu na drodze do osiągnięcia 
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wiążącego celu na poziomie 3 % z celu 
dotyczącego 10 % udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w zużyciu energii 
przez sektor transportu w poszczególnych 
państwach członkowskich do 2020 r. 
Dostawcy udokumentują to, że biopaliwa 
są produkowane z surowców 
wymienionych w załączniku IX część A i 
odnawialnych paliw gazowych i ciekłych 
pochodzenia niebiologicznego. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.

Or. en

Poprawka 152
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 marca każdego roku dostawcy 
paliw przekazują organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie sprawozdania 
na temat ścieżek produkcji biopaliw, ilości 
oraz emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.

Do dnia 31 marca każdego roku dostawcy 
paliw przekazują organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie, według zasad 
ustalonych w taki sposób, aby nie 
powodować żadnych obciążeń 
administracyjnych, sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.

Or. fr

Poprawka 153
Bendt Bendtsen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii, w tym określonych w 
załączniku V szacowanych emisji 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. Państwa 
członkowskie zgłaszają te dane Komisji.

6. Do dnia 31 marca każdego roku 
dostawcy paliw przekazują organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie sprawozdania na temat 
ścieżek produkcji biopaliw, ilości oraz 
emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii. Państwa członkowskie 
zgłaszają te dane Komisji.

Or. da

Poprawka 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 5 akapit pierwszy formuła
wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

skreślona

„5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 10a, w
szczególności jeżeli chodzi o:”;

Or. en

Poprawka 155
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Niezależnie od tego, czy surowce były 
uprawiane na terenie Wspólnoty, czy 
poza jej terytorium, energię z biopaliw 
uwzględnia się do celów, o których 
mowa w art. 7a tylko wtedy, gdy 
spełniają one kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w ust. 2–6c 
niniejszego artykułu.
Biopaliwa wyprodukowane z upraw zbóż 
i innych upraw roślin 
wysokoskrobiowych, cukrów oraz upraw 
roślin oleistych jak również z 
niespożywczego materiału celulozowego i 
lignocelulozowego innego niż odpady i 
pozostałości, o których mowa w art. 7a,
nie przekroczą ilości energii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.”;

Or. en

Poprawka 156
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) w ust. 1 skreśla się akapit drugi.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą spójnego, zrównoważonego rozwoju zaawansowane biopaliwa muszą 
podlegać takim samym kryteriom zrównoważonego rozwoju, jak biopaliwa konwencjonalne. 
W celu zapewnienia wiarygodności systemów zrównoważonego rozwoju kontrole muszą być 
surowe i muszą obowiązywać w przypadku wszystkich biopaliw. Konsekwencją przyjęcia 
tekstu proponowanego przez Komisję byłoby promowanie w szczególności biopaliw 
produkowanych z surowców niezrównoważonych. Wyjątek dotyczący wymogu 
zrównoważonego rozwoju zastosowany w przypadku niektórych odpadów i pozostałości 
substancji poskutkowałby tym, że biodiesel z odpadów z oleju palmowego byłby dotowany, 
nawet jeżeli ten olej palmowy został wyprodukowany na obszarach nielegalnie wycinanych 
lasów deszczowych. To samo dotyczy olei jadalnych produkowanych w sposób 
niezrównoważony. W powyższych przypadkach obszary o znaczącej różnorodności 
biologicznej, lasy deszczowe, tereny podmokłe i torfowiska nie byłyby chronione.

Poprawka 157
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35 % 
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35 % 
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikające z wykorzystania biopaliw 
oblicza się zgodnie z art. 7d ust. 1.

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikające z wykorzystania biopaliw 
oblicza się zgodnie z art. 7d ust. 1.
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Ponadto ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych wynikające z 
wykorzystywania biopaliw, o których 
mowa w załączniku V część A, oblicza się 
zgodnie z art. 7d ust. 1 wyłącznie dla ilości 
stanowiącej do 5 % całkowitej energii 
zbiornika na paliwo. Powyżej 5 % 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
z takich biopaliw będą uznawane za 
równe średniemu cyklowi życia emisji 
gazów cieplarnianych wynikającej z 
wykorzystania paliw kopalnych.
Dla biopaliw wyprodukowanych z 
surowców, o których mowa w załączniku 
IX część A dyrektywy 2009/28/WE 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oblicza się zgodnie z art. 7d ust. 1, a przy 
obliczaniu średniego natężenia emisji 
gazów cieplarnianych ze zbiornika na 
paliwo ich udział mnoży się przez cztery. 
Dla biopaliw wyprodukowanych z 
surowców, o których mowa w załączniku 
IX część B ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oblicza się zgodnie z art. 
7d ust. 1, a przy obliczaniu średniego 
natężenia emisji gazów cieplarnianych ze 
zbiornika na paliwo ich udział mnoży się 
przez dwa. 
Dla odnawialnych paliw gazowych i
ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oblicza się zgodnie z art. 7d ust. 1, a przy 
obliczaniu średniego natężenia emisji 
gazów cieplarnianych ze zbiornika na 
paliwo ich udział mnoży się przez cztery.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnychj i dyrektywy w sprawie jakości 
paliw, w tym jakakolwiek reakcja polityczna na pośrednią zmianę sposobu użytkowania 
gruntów, powinny być spójnie i dostosowane. Dlatego też korzyść wynikająca z mniejszej 
emisji gazów cieplarnianych spowodowana wykorzystaniem biopaliw konwencjonalnych, 
wziętych pod uwagę dla celów osiągnięcia zmniejszenia emisji o 6 %, będzie uwzględniana 
tylko do 5 % ich udziału w zbiorniku na paliwo, a korzyść wynikająca z wykorzystania 
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biopaliw drugiej generacji zostanie pomnożona przez 4 i przez 2.

Poprawka 158
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Suma bezpośrednich i pośrednich emisji 
gazów cieplarnianych z wykorzystywania
biopaliw i biopłynów uwzględnianych do 
celów, o których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 60 % i nie przekracza 42 
gCO2eq/MJ.

Or. en

Uzasadnienie

Progi ograniczenia emisji wyrażone w ujęciu procentowym (%), takie jak te proponowane 
przez Komisję, nie stanowią wystarczającej gwarancji dla inwestorów, gdyż wartość 
początkowa mogłaby ulec zmianie w miarę upływu czasu. Z kolei ustalenie maksymalnej 
wartości emisji w ujęciu bezwzględnym, zgodnie z sugestią zawartą w niniejszej poprawce, 
wiąże się z większą pewnością co do rodzajów inwestycji, na których mogłyby się 
koncentrować branże. Przywołana w niniejszej poprawce wartość 42 gCO2eq/MJ odpowiada 
ograniczeniu emisji o 50 % z uwzględnieniem aktualnej wartości początkowej. 

Poprawka 159
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

dzięki wykorzystaniu biopaliw
uwzględnionych do celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 60 % w 
przypadku biopaliw wyprodukowanych w
działających instalacjach. Instalacja 
«działa», jeżeli prowadzona jest fizyczna 
produkcja biopaliw.

Or. en

Poprawka 160
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Minimalny próg ustanowiony na poziomie 60 % jest zbyt wysoki i zniechęci do prowadzenia 
badań i inwestycji w zakresie innowacyjnych metod produkcji zaawansowanych biopaliw, co 
ograniczy potencjał uprzemysłowienia, a tym samym możliwość realizacji założeń 
dotyczących wspierania większego udziału zaawansowanych biopaliw w rynku.

Poprawka 161
Kathleen Van Brempt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki wykorzystaniu biopaliw 
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1 wynosi co najmniej 60 %. 
Instalacja «działa», jeżeli prowadzona jest 
fizyczna produkcja biopaliw.

Or. en

Poprawka 162
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki wykorzystaniu biopaliw 
uwzględnianych do celów, o których mowa 
w ust. 1, wynosi co najmniej 60 % w 
przypadku biopaliw wyprodukowanych w 
instalacjach, które rozpoczęły działalność 
po dniu 1 lipca 2018 r. Instalacja «działa», 
jeżeli prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw. 

Or. ro

Poprawka 163
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35 % 
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

skreślona

Or. en

Poprawka 164
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35 %
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1, suma 
bezpośrednich i pośrednich emisji gazów 
cieplarnianych z wykorzystywania biopaliw 
i biopłynów nie przekroczy 54 gCO2eq/MJ
do dnia 31 grudnia 2016 r. i 42 
gCO2eq/MJ od dnia 1 stycznia 2017 r. 
Instalacja «działa», jeżeli prowadzona jest 
fizyczna produkcja biopaliw lub 
biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie maksymalnej wartości emisji w ujęciu bezwzględnym, zgodnie z sugestią zawartą w 
niniejszej poprawce, wiąże się z większą pewnością co do rodzajów inwestycji, na których
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mogłyby się koncentrować branże. Wskazane w niniejszej poprawce wartości 54 i 42 
gCO2eq/MJ odpowiadają ograniczeniu emisji odpowiednio o 35 % i o 50 %. Nie ma potrzeby 
przesunięcia terminu spełnienia wymogu 50 % do 2017 r. o rok, jak sugeruje Komisja.

Poprawka 165
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35 %
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 31 grudnia 2013 r. lub przed tą datą, 
do celów określonych w ust. 1 biopaliwa 
muszą przynieść ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 45 %
do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 
60 % począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.

Or. en

Poprawka 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
kryteriów i zakresów geograficznych 
służących określeniu, jakie obszary 
trawiaste są objęte przepisami akapitu 
pierwszego lit. c), zgodnie z art. 10a.”;
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Or. en

Poprawka 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 b – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
kryteriów i zakresów geograficznych 
służących określeniu, jakie obszary
trawiaste są objęte przepisami akapitu 
pierwszego lit. c), zgodnie z art. 10a.”;

Or. en

Poprawka 168
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Biopaliwa i biopłyny z krajów lub 
regionów, gdzie emisje wynikające ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
wynoszą mniej niż 35 % emisji 
wynikającej z wykorzystania paliw 
kopalnych (30 g CO2eq/MJ) obliczonej 
dla całego kraju lub regionu zgodnie z 
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załącznikiem IV część C pkt 7 nie będą 
uwzględniane do celów, o których mowa w 
ust. 1.”;

Or. en

Poprawka 169
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z odpadów, chyba że zostały 
poddane niezależnej weryfikacji pod 
kątem zgodności z hierarchią 
postępowania z odpadami, która obejmuje
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
przygotowanie do ponownego użycia i
recycling przed odzyskiem energii zgodnie 
z dyrektywą 2008/98/WE.”;

Or. en

Poprawka 170
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
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„5a. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust.1 lit. a), 
b) i c), nie pochodzą z surowców 
pozyskanych z odpadów, chyba że zostały 
poddane niezależnej weryfikacji pod 
kątem zgodności z hierarchią 
postępowania z odpadami, która obejmuje
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
przygotowanie do ponownego użycia i
recycling przed odzyskiem energii, i 
uzyskały odpowiednią certyfikację.
W tym celu Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
ustanawiających warunki niezależnej 
kontroli i certyfikacji zgodnie z art. 25b.
Warunki zostaną przyjęte do dnia [1 
stycznia 2016 r.].”;

Or. en

Uzasadnienie

Odpady powinny podlegać hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 4 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, obejmującej zapobieganie powstawaniu odpadów, 
przygotowanie do ponownego użycia i recycling przed odzyskiem energii oraz powinny zostać 
poddane niezależnej weryfikacji i certyfikacji w celu poświadczenia zgodności z hierarchią i 
zapobiegania nadużyciom. 

Poprawka 171
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. Surowce wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i biopłynów nie 
powinny być uwzględniane do celów, o 
których mowa w art. 7a ust. 2 lit. a), b) i 
c), jeżeli w roku produkcji surowca 
nastąpiła znacząca zmiana sposobu 
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użytkowania gruntów, o której mowa w 
ust. 4 i 5.”;

Or. en

Uzasadnienie

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c ustęp4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
ustęp5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Poprawka 172
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione 
do celów, o których mowa w ust. 1 
pochodzą z surowców uzyskanych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego 
gospodarowania gruntami
zapewniającymi utrzymanie lub 
zwiększenie ilości pierwiastka węgla w 
ekosystemach, ochronę bioróżnorodności 
i żyzności gleby oraz zawartości 
węgla organicznego w glebie;
zapobiegającymi erozji gleby, 
promującymi ochronę zasobów wodnych i 
mającymi minimalny wpływ na 
dostępność wody, jakość, bilanse 
składników odżywczych i mineralnych.”;
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Or. en

Poprawka 173
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 7 akapicie drugim zdanie
pierwsze wprowadza się następujące 
zmiany: 
„Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania dotyczące wpływu
zwiększonego popytu na biopaliwa na 
zrównoważony rozwój społeczny we 
Wspólnocie i w państwach trzecich,
wpływu produkcji biopaliw na 
zmniejszenie dostępności białek 
pochodzenia roślinnego w UE, a także 
wpływu polityki Wspólnoty w zakresie 
biopaliw na dostępność żywności w 
przystępnych cenach, zwłaszcza dla 
ludzi żyjących w krajach rozwijających 
się, oraz ogólniejszych kwestii 
rozwojowych.”;

Or. nl

Poprawka 174
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

–a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do celów art. 7a i art. 7b ust. 2 
emisję gazów cieplarnianych z biopaliw 
w całym cyklu życia oblicza się w 
następujący sposób:
a) jeżeli wartość standardowa 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danej ścieżki 
produkcji 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 i jeżeli 
szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów są 
równe zeru zgodnie z załącznikiem V 
część B, poprzez zastosowanie tej 
wartości standardowej;
b) poprzez zastosowanie rzeczywistej 
wartości obliczonej zgodnie z 
metodologią określoną w załączniku IV 
część C, dodając szacunkowe wartości 
emisji wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów 
określonych w załączniku V;
c) poprzez zastosowanie wartości 
będącej sumą czynników ze 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 wszystkich innych
czynników, dodając szacunkowe wartości 
emisji wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów 
określonych w załączniku V.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana metody obliczania pozwalająca na uwzględnienie wskaźnika odnoszącego się do
pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów zgodnie z nowo zaproponowanym 
załącznikiem V do dyrektywy w sprawie jakości paliw.

Poprawka 175
Sabine Wils

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, 
emisję gazów cieplarnianych z biopaliw 
w całym cyklu życia oblicza się w 
następujący sposób:
a) jeżeli wartość standardowa 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danej ścieżki 
produkcji 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, poprzez 
zastosowanie tej wartości standardowej; 
do wartości standardowej dodaje się 
wartości odpowiadające emisji 
wynikającej z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów zgodnie z 
załącznikiem V;
b) poprzez zastosowanie rzeczywistej 
wartości obliczonej zgodnie z 
metodologią określoną w załączniku IV 
część C; do wartości rzeczywistej dodaje 
się wartości odpowiadające emisji 
wynikającej z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów zgodnie z 
załącznikiem V; lub
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c) poprzez zastosowanie wartości 
będącej sumą czynników ze 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 wszystkich innych 
czynników, z wyłączeniem wartości eiluc, 
w przypadku której należy stosować 
wartości określone w załączniku V.”

Or. en

Poprawka 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
korygowania szacowanych wartości 
typowych i standardowych w załączniku 
IV części B i E, zgodnie z art. 10a.

skreślona

Or. en

Poprawka 177
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 6
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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. 10a.

skreślona

Or. en

Poprawka 178
Silvia-Adriana Ţicău

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 

skreślona
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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. 10a.

Or. ro

Poprawka 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. 10a.

skreślona
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Or. en

Poprawka 180
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 10a.

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. 10a, pod 
warunkiem, że będą one sprzyjały 
prowadzeniu badań i rozwojowi 
innowacyjnych technologii w państwach 
członkowskich oraz uwzględnią 
konieczność poprawy bezpieczeństwa 
dostaw oleju napędowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Przyjmowanie aktów delegowanych jest uzasadnione, jeśli ma to na celu dostosowanie 
załącznika V do postępu naukowo-technicznego. Jednak aby nie tworzyć atmosfery
niepewności, co mogłoby powstrzymać inwestycje, należy podkreślić, że planowane kroki 
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mają na celu, w każdym przypadku, sprzyjanie badaniom i rozwojowi w państwach 
członkowskich oraz zaspokajanie wymogów rynku.

Poprawka 181
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 10a.

Komisja do dnia 31 grudnia 2014 r. złoży 
sprawozdanie dotyczące postępu naukowo-
technicznego odnośnie do oceny wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw, i od tej daty będzie takie 
sprawozdanie składać co dwa lata. W 
stosownych przypadkach do sprawozdania 
dołączony będzie wniosek w sprawie
przyjęcia załącznika VIII oparty na
najlepszych i najnowszych dostępnych
dowodach naukowych w celu dokonania 
przeglądu proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenia nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji (tj. 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.

Or. en

Poprawka 182
Fiona Hall
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera –a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) w ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
a) jeżeli wartość standardowa 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danej ścieżki 
produkcji została określona w 
załączniku V część A lub B i jeżeli 
wartość dla tych biopaliw lub biopłynów
obliczona zgodnie z załącznikiem V część 
C pkt 7 i załącznikiem V część A jest 
równa zeru lub jest mniejsza od zera, 
poprzez zastosowanie tej wartości 
standardowej;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje, że emisje gazów cieplarnianych wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów będą uwzględniane podczas ustalania zgodności z 
kryteriami ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w dyrektywie 
98/70/WE.

Poprawka 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika IV do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
dodanie wartości dotyczących innych 
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ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców oraz 
przez zmianę metodyki określonej w części 
C, zgodnie z art. 10a.”;

Or. en

Poprawka 184
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika IV do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
dodanie wartości dotyczących innych 
ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców oraz 
przez zmianę metodyki określonej w części 
C, zgodnie z art. 10a.”;

Or. en

Poprawka 185
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 

Komisja, w stosownych przypadkach, 
przedstawi wniosek w sprawie przyjęcia 
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dostosowania załącznika IV do postępu
naukowo-technicznego, w tym poprzez
dodanie wartości dotyczących innych 
ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców oraz 
przez zmianę metodyki określonej w części 
C, zgodnie z art. 10a.

załącznika IV w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
tym dodanie wartości dotyczących innych 
ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców oraz 
zmianę metodyki określonej w części C.

Or. en

Poprawka 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: skreślony
„1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania do postępu naukowo-
technicznego dopuszczalnych metod 
analitycznych, o których mowa w 
załącznikach I, II i III, zgodnie z art. 
10a.”;

Or. en

Poprawka 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. dodaje się art. 10a w brzmieniu: skreślony
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„Artykuł 10a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
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.
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 dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 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 
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Europejskiego lub Rady.”;

Or. en

Poprawka 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 a (nowy) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 5, art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, 
dokonuje się na czas nieokreślony od dnia 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 a (nowy) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
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 

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



PE510.481v01-00 118/192 AM\933726PL.doc

PL

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.

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 a (nowy) – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 5, 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.

Or. en

Poprawka 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 11 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. w art. 11 skreśla się ust. 4; skreślony

Or. en

Poprawka 192
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 2 lit. k) wprowadza się 
następujące zmiany:
„»system wsparcia« oznacza każdy 
instrument, system lub mechanizm 
stosowany przez państwo członkowskie 
lub grupę państw członkowskich, który 
promuje wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych dzięki zmniejszeniu 
kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za 
którą można ją sprzedać, lub 
zwiększeniu – poprzez nałożenie 
obowiązku stosowania energii 
odnawialnej lub w inny sposób – jej 
nabywanej ilości. Obejmuje ono pomoc 
inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub 
ulgi podatkowe, zwrot podatków, 
systemy wsparcia polegające na 
nałożeniu obowiązku wykorzystywania 
energii ze źródeł odnawialnych, w tym 
również systemy posługujące się 
zielonymi certyfikatami, oraz systemy 
bezpośredniego wsparcia cen, w tym
gwarantowane ceny zakupu oraz premie 
opcyjne, lecz nie jest ograniczone do 
wymienionych środków. Systemy 
wsparcia nie powinny powodować 
zakłóceń na rynkach surowców innych 
sektorów przemysłu – tradycyjnych 
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użytkowników tych samych surowców.”;

Or. fr

Poprawka 193
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 2 dodaje się lit. oa) w 
brzmieniu:
„oa) »zaawansowane biopaliwa«
oznaczają materiał biologiczny, którego 
odpowiedni alternatywny sposób 
wykorzystania wiąże się z emisją znacznej 
ilości metanu lub podtlenku azotu bez 
wytworzenia użytecznej energii zgodnie z 
definicją znajdującą się w załączniku IX. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 25b w 
celu dostosowania tej definicji do postępu 
naukowo-technicznego.”;

Or. sv

Uzasadnienie

Stworzenie zachęty rynkowej mającej na celu rozwój zaawansowanych biopaliw.

Poprawka 194
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – akapit pierwszy (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – litera o a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„oa) technologie produkcji 
zaawansowanych biopaliw obejmują 
produkcję biopaliw z surowców 
niespożywczych takich jak odpady i 
pozostałości (tj. słomy pszenicy, odpadów
komunalnych), upraw niespożywczych (tj. 
traw, miskantów) i alg. Większość 
technologii jest w fazie pilotażowej lub w 
trakcie rozwoju technologicznego.”

Or. en

Poprawka 195
Giles Chichester

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

Or. en

Poprawka 196
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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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 
przekraczać ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu wkładowi określonemu w 
art. 3 ust. 4 lit. d).”;

Or. en

Uzasadnienie

W gestii danego państwa członkowskiego powinna leżeć decyzja, w jakim sektorze gospodarki 
państwo to chce działać, aby osiągnąć cel, który określono w dyrektywie w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych.

Poprawka 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
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upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych nie może 
przekraczać ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu wkładowi określonemu w 
art. 3 ust. 4 lit. d).”;

Or. en

Poprawka 198
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

Na potrzeby osiągnięcia celu, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, maksymalny 
łączny wkład biopaliw i biopłynów 
produkowanych z olejów roślinnych, 
etanolu pochodzącego z cukru, upraw 
zbóż lub innych upraw roślin 
wysokoskrobiowych nie może przekraczać 
ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu wkładowi określonemu w 
art. 3 ust. 4 lit. d).

Or. fr

Uzasadnienie

Biopaliwa wywołują efekt dźwigni w przypadku wprowadzania innowacji w dziedzinie 
biotechnologii i chemii roślin. Należy więc wspierać badania i rozwój we wszystkich 
sektorach posiadających duży potencjał, w tym w przemyśle fermentacji.

Poprawka 199
Sabine Wils

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

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).

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, jak również z 
niespożywczego materiału celulozowego i 
lignocelulozowego innego niż odpady i 
pozostałości nie może przekraczać ilości 
energii odpowiadającej maksymalnemu 
wkładowi określonemu w art. 3 ust. 4 lit. 
d).

Or. en

Poprawka 200
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

Na potrzeby osiągnięcia celu, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, maksymalny 
łączny wkład biopaliw i biopłynów 
produkowanych z upraw roślin oleistych 
nie może przekraczać 4 % z 10 %
określonych zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d).

Or. sv

Uzasadnienie

Zmniejszenie ilości upraw objętych ograniczeniem skutkuje obniżeniem poziomu 
ograniczenia.
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Poprawka 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

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 i innych upraw
energetycznych zajmujących grunty nie 
może przekraczać ilości energii 
odpowiadającej maksymalnemu wkładowi 
określonemu w art. 3 ust. 4 lit. d).

Or. en

Poprawka 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

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

Or. en
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Uzasadnienie

Aby było skuteczne, ograniczenie ilości biopaliw produkowanych z upraw spożywczych i 
wyspecjalizowanych upraw energetycznych należy zaliczyć na poczet realizacji celów 
określonych w dyrektywie 2009/28/WE i dyrektywie 98/70/WE. Ograniczenie to powinno 
zapewnić to, że cele UE i dotacje nie będą sprzyjać dalszym negatywnym skutkom
spowodowanym konfliktem sektora paliwowego i sektora żywności.

Poprawka 203
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 1 dodaje się akapit trzeci w 
brzmieniu:
„Nie później niż do dnia 31 grudnia 
2014 r. Komisja ustanowi zasady, w 
formie aktów delegowanych, dotyczące 
wyłączenia z przepisów art. 3 ust. 4 
biopaliw wyprodukowanych ze 
szczególnych upraw zbóż i innych upraw 
roślin wysokoskrobiowych, cukrów oraz 
upraw roślin oleistych, w odniesieniu do 
których w procesie produkcji zastosowano 
wystarczające środki łagodzące pośrednie 
zmiany sposobu użytkowania gruntów w 
celu zrekompensowania wskaźników
odnoszących się do pośredniej zmiany
sposobu użytkowania gruntów. Te środki 
łagodzące mogą obejmować wykorzystanie 
produktów ubocznych i wydajność 
produkcyjną, o ile spełniają kryteria, o 
których mowa w art. 17 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy.”; 

Or. en

Uzasadnienie

Biopaliwa pierwszej generacji wyprodukowane z upraw spożywczych mogą zmniejszać emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz spełniać wymogi
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dotyczące emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w dyrektywie 2009/28/WE, jeśli w 
procesie ich produkcji zastosowano środki łagodzące, np. wykorzystano produkty uboczne. 
Komisja powinna określić zasady dotyczące wyłączania takich zrównoważonych biopaliw z 
przepisów.

Poprawka 204
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 1 dodaje się akapit trzeci w 
brzmieniu:
„Komisja, nie później niż do dnia 31 
grudnia 2014 r., ustanowi zasady, w 
formie aktów delegowanych, dotyczące 
wyłączenia z przepisów art. 3 ust. 4 
biopaliw wyprodukowanych z upraw zbóż 
i innych upraw roślin 
wysokoskrobiowych, cukrów oraz upraw 
roślin oleistych, w odniesieniu do których 
zastosowano środki łagodzące pośrednie 
zmiany sposobu użytkowania gruntów,
takie jak wykorzystanie produktów 
ubocznych, nadwyżki plonów, wydajność 
produkcyjna oraz uprawy na 
opuszczonych gruntach, o ile spełniają 
kryteria, o których mowa w art. 17 ust. 2 
niniejszej dyrektywy.”;

Or. en

Uzasadnienie

Biopaliwa pierwszej generacji wyprodukowane z upraw spożywczych mogą zmniejszać emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz spełniać wymogi
dotyczące emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w dyrektywie 2009/28/WE, jeśli w 
procesie ich produkcji zastosowano środki łagodzące, np. wykorzystano produkty uboczne. 
Komisja powinna określić zasady dotyczące wyłączania takich zrównoważonych biopaliw z 
przepisów.
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Poprawka 205
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera b a (nowa)
2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 1 dodaje się akapit trzeci w 
brzmieniu:
„Udział zaawansowanych biopaliw w 
końcowym zużyciu energii w sektorze 
transportu w 2020 r. powinien wynosić co 
najmniej 3 %.”;

Or. sv

Uzasadnienie

Aby stworzyć silne zachęty rynkowe do przejścia na zaawansowane biopaliwa wyznaczony 
zostaje cel w zakresie wspierania w Europie zrównoważonej strategii na rzecz biopaliw.

Poprawka 206
Bendt Bendtsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–i) po akapicie pierwszym dodaje się 
akapity w brzmieniu:
„W 2020 r. co najmniej 3 % końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu 
będzie energią pochodzącą z 
zaawansowanych biopaliw.
W 2025 r. co najmniej 5 % końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu 
będzie energią pochodzącą z 
zaawansowanych biopaliw.”;
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Or. da

Uzasadnienie

Dodaje się akapit pierwszy w brzmieniu poprawki sprawozdawcy Komisji Aleja Vidala-
Quadrasa na podstawie jego własnego projektu poprawki do art. 2 pkt 2 lit. c) ppkt (i).

Poprawka 207
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„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 udział energii 
ze źródeł odnawialnych w sektorze 
benzynowym wynosił co najmniej 10 % 
całkowitego zużycia konwencjonalnych 
biopaliw w tym państwie członkowskim.”;

Or. en

Poprawka 208
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

(–i) po akapicie pierwszym dodaje się 
nowy akapit w brzmieniu:
„Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu w 2020 r. wynosił co najmniej 
2 % końcowego zużycia energii w 
transporcie w tym państwie 
członkowskim.”;

Or. en

Poprawka 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–i) po akapicie pierwszym dodaje się 
akapity w brzmieniu:
„Udział zaawansowanych biopaliw w 
2020 r. wynosił będzie co najmniej 2 % 
końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu.”;

Or. en

Poprawka 210
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

(–i) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) mianownik wynosi 80 % całkowitej 
ilości energii zużytej w transporcie w 
2010 r. do celów akapitu pierwszego, 
uwzględnia się tylko benzynę, olej 
napędowy i biopaliwa, zużyte w 
transporcie drogowym i kolejowym, 
oraz energię elektryczną;”;

Or. en

Poprawka 211
Sabine Wils

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

„ należy przy tym uwzględnić ilość energii 
odpowiadającej środkom na rzecz 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii przedsięwziętym przez państwa 
członkowskie; przepisy niniejszej litery 
stosuje się, nie naruszając przepisów art. 
17 ust. 1 lit. a) i art. 3 ust. 4 lit. d);”;

Or. en

Poprawka 212
Giles Chichester

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

Poprawka 213
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) do obliczenia udziału energii 
elektrycznej produkowanej z
odnawialnych źródeł i zużywanej przez 
wszystkie rodzaje elektrycznych 
pojazdów na potrzeby lit. a) i b), 
państwa członkowskie mogą wybrać 
albo przeciętny udział energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii we Wspólnocie, albo udział 
energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii w ich własnym kraju 
odpowiadający udziałowi zmierzonemu 
w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, 
o którym mowa. Ponadto do obliczenia 
ilości energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii zużywanej 
przez wszystkie rodzaje elektrycznych 
pojazdów uznaje się, że zużycie to równe 
jest pomnożonej o 5 wartości 
energetycznej przypadającej na pobraną 
energię elektryczną z odnawialnych 
źródeł energii.”;
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Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystywanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez wszystkie rodzaje 
elektrycznych pojazdów we wszystkich rodzajach transportu może przyczynić się do bardziej 
zrównoważonego sektora transportu. Pojazdy elektryczne powinny stanowić rozwiązanie dla 
sektora transportu, jako że są one o wiele bardziej efektywne energetycznie od pozostałych 
pojazdów z silnikami spalinowymi. Jednocześnie pojazdy elektryczne odgrywają istotną rolę 
w innych sektorach energii ze źródeł odnawialnych jako potencjalne miejsce magazynowania 
energii elektrycznej.

Poprawka 214
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) do obliczenia ilości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii zużywanej przez elektryczne 
pojazdy drogowe uznaje się, że zużycie to 
równe jest pomnożonej o 5 wartości 
energetycznej przypadającej na pobraną 
energię elektryczną z odnawialnych 
źródeł energii.”;

Or. en

Poprawka 215
Giles Chichester

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

(ii) dodaje się lit. d) w brzmieniu: skreślony
„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.”;

Or. en

Poprawka 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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 
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. en

Poprawka 217
Angelika Niebler
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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

(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 % końcowego zużycia energii 
w sektorze transportu w roku 2020 oraz
(ii) udział energii z biopaliw 
produkowanych z roślin spożywczych 
wynosi co najmniej 8 % końcowego 
zużycia energii.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie ograniczenia w wysokości 5 % na biopaliwa pierwszej generacji zagrażałoby
osiągnięciu celu określonego w dyrektywie 2009/28/WE, w ramach którego udział energii ze
źródeł odnawialnych w sektorze transportu do 2020 roku powinien wynosić co najmniej 10 % 
całkowitego zużycia energii. Zaawansowane biopaliwa są nadal w fazie rozwoju i w tym
dziesięcioleciu nie będą mogły być jeszcze w pełni wykorzystywane komercyjnie. Dlatego 
konieczne jest stworzenie osobnej regulacji dotyczącej 2 % udziału.

Poprawka 218
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt ii
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera d
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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, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych nie może 
przekraczać 7,5 % – która to wartość 
stanowi szacowany udział na koniec 2011 
r. – końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r. Udział energii z 
biopaliw wyprodukowanych z upraw zbóż 
i innych upraw roślin wysokoskrobiowych 
i cukrów wynosi 8 % końcowego zużycia 
energii w sektorze benzynowym w 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Poprawka 219
Sabine Wils

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

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 

d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
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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.

upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych, jak również z 
niespożywczego materiału celulozowego i 
lignocelulozowego innego niż odpady i 
pozostałości nie może przekraczać 4 % –
która to wartość stanowi szacowany udział 
na koniec 2011 r. – końcowego zużycia 
energii w sektorze transportu w 2020 r.

Or. en

Poprawka 220
Gaston Franco

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

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, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z oleju roślinnego, 
etanolu pochodzącego z cukru, upraw 
zbóż lub innych upraw roślin 
wysokoskrobiowych 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

Należy zatem wspierać badania i rozwój we wszystkich sektorach o dużym potencjale za 
pomocą systemu oceny wartości energetycznej lub przez określenie podcelów włączenia 
pozwalających na uzyskanie widoczności działalności dla inwestorów, zależnie od dojrzałości 
sektora.

Poprawka 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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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

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, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw spożywczych i
wyspecjalizowanych upraw
energetycznych nie może przekraczać 5 % 
– która to wartość stanowi szacowany 
udział na koniec 2011 r. – końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w 
2020 r.;

Or. en

Uzasadnienie

W celu rozwiązania problemu konkurencji pomiędzy sektorem żywności a sektorem 
paliwowym spowodowanego polityką biopaliw oraz zmniejszenia wpływu na użytkowanie 
gruntów i wody należy wprowadzić limit na poziomie 5 % dla biopaliw konwencjonalnych,
obejmujący nie tylko uprawy żywnościowe, lecz również wyspecjalizowane uprawy
energetyczne (lub uprawy nieżywnościowe). W celu skutecznego ograniczenia zużycia 
biopaliw i biopłynów produkowanych z surowców uprawianych na gruntach nie należy 
przyznawać dotacji ani wsparcia finansowego na ich produkcję ponad limit wskazany w 
niniejszym wniosku.

Poprawka 222
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

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 

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 
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przekraczać 5 % – która to wartość stanowi 
szacowany udział na koniec 2011 r. –
końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r.

przekraczać 3 % – która to wartość stanowi 
szacowany udział na koniec 2011 r. –
końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ pierwotny wniosek Komisji nie przewiduje ograniczenia zużycia biopaliw pierwszej 
generacji przed 2020 r. i nie daje odpowiedniego sygnału dla inwestorów, niniejsza poprawka 
ma na celu promowanie innowacji i sygnalizuje się w niej, że biopaliwa uzyskiwane z 
surowców spożywczych muszą być stopniowo zastępowane innymi rozwiązaniami 
transportowymi i paliwami. Wykorzystywanie biopaliw wytworzonych z surowców 
spożywczych powinno być zatem stopniowo ograniczane, aby z aktualnego poziomu 4,7 % 
(2010 r.) udziału w sektorze transportu spadło do poziomu 3 % w 2020 r.

Poprawka 223
Kent Johansson

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

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, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw roślin 
oleistych nie może przekraczać 3 % – która 
to wartość stanowi szacowany udział na 
koniec 2011 r. – końcowego zużycia 
energii w sektorze transportu w 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
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bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Poprawka 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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, 
udział energii z zaawansowanych biopaliw
nie może być niższy niż 2 % końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w 
2020 r.”

Or. en

Poprawka 225
Britta Thomsen

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

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 

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 i innych upraw
energetycznych zajmujących grunty nie 
może przekraczać 5 % – która to wartość 
stanowi szacowany udział na koniec 2011 
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transportu w 2020 r.; r. – końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r.

Energia z biopaliw i biopłynów nie 
przekroczy udziałów, o których mowa w 
niniejszym artykule.

Or. en

Poprawka 226
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – punkt ii
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – 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, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw roślin 
oleistych nie może przekraczać 4 %
końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r.

Or. sv

Uzasadnienie

W ten sposób etanol zostaje wyłączony z limitu pięciu procent.

Poprawka 227
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt ii a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) dodaje się lit. da) w brzmieniu:
„da) 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., a 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw wynosi nie 
więcej niż 7,5 % końcowego zużycia 
energii w sektorze benzynowym i sektorze 
oleju napędowego w 2020 r.”;

Or. en

Poprawka 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) dodaje się lit. da) w brzmieniu:
„da) w latach następujących po roku 2020 
państwa członkowskie mają za zadanie 
utrzymać udział energii ze źródeł 
odnawialnych przynajmniej na poziomie 
określonym w pierwszym akapicie.”;

Or. en

Poprawka 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

ca) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Aby zapewnić zgodność z celem 
określonym w ust. 4 niniejszego artykułu 
każde państwo członkowskie ograniczy 
zużycie energii przynajmniej o 15 % w 
stosunku do zużycia odnotowywanego w 
sektorze transportu drogowego w 2008 r.
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 niniejszym ustępie.”;

Or. en

Poprawka 230
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Najpóźniej dnia [rok od daty wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy] Komisja 
wydaje zalecenia dla państw 
członkowskich dotyczące dodatkowych 
środków, jakie państwa te mogą przyjąć w 
celu propagowania efektywności 
energetycznej i oszczędności energii w 
sektorze transportu. Zalecenia te 
obejmują oszacowanie potencjału w 
zakresie oszczędności energii w związku z 
wdrożeniem poszczególnych środków. 
Ilość zaoszczędzonej energii 
odpowiadającej środkom wdrożonym 
przez państwo członkowskie uwzględnia 
się w celu dokonania obliczeń, o których 
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mowa w lit. b).”;

Or. en

Poprawka 231
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Państwa członkowskie mogą, w 
całości lub częściowo, osiągać odpowiedni 
udział energii pochodzącej z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż oraz 
innych roślin wysokoskrobiowych, 
cukrów, roślin oleistych oraz z innych 
upraw energetycznych zajmujących
grunty poprzez zwiększanie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych innych niż 
biomasa, w szczególności energii 
wiatrowej, słonecznej, geotermicznej i 
energii pływów, jeżeli są to działania 
dodatkowe w stosunku do prognoz 
zawartych w ich krajowych planach 
działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych ustalonych zgodnie z art. 4 
ust. 2.”;

Or. en

Poprawka 232
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – nowy akapit
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. w art. 4 ust. 3 po lit. b) dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„Najpóźniej dnia [rok od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy] każde państwo 
członkowskie opublikuje i przekaże 
Komisji prognozę wskazującą środki 
dodatkowe, jakie zamierza przyjąć zgodnie 
z art. 3 ust. 5.”;

Or. en

Poprawka 233
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. w art. 4 ust. 3 po lit. b) dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„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 ustalonym w ostatnim akapicie 
art. 3 ust. 4.”;

Or. en

Poprawka 234
Krišjānis Kariņš

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

(iii) dodaje się lit. e) w brzmieniu: skreślony
„wkład:
(i) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część A jest uznawany za czterokrotność 
ich wartości energetycznej;
(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część B jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej;
(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w ppkt (i)–(iii). 
Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących obliczeń. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących wykazu 
surowców określonego w załączniku IX, 
zgodnie z art. 25b”; 

Or. lv

Poprawka 235
Bendt Bendtsen

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

(iii) dodaje się lit. e) w brzmieniu: skreślony
„wkład:
(i) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część A jest uznawany za czterokrotność 
ich wartości energetycznej;
(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część B jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej;
(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w ppkt (i)–(iii).
Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących obliczeń. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących wykazu 
surowców określonego w załączniku IX, 
zgodnie z art. 25b”;

Or. da

Poprawka 236
Angelika Niebler

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

(iii) dodaje się lit. e) w brzmieniu: skreślony
„wkład:
(i) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część A jest uznawany za czterokrotność 
ich wartości energetycznej;
(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część B jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej;
(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w ppkt (i)–(iii).
Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących obliczeń.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących wykazu 
surowców określonego w załączniku IX, 
zgodnie z art. 25b”;

Or. de

Uzasadnienie

Zastosowanie wielokrotności w obliczeniach powoduje trudności z punktu widzenia 
statystycznego, ponieważ w ten sposób powstają „wirtualne” biopaliwa, co zagraża 
osiągnięciu celów klimatycznych na rok 2020. Wniosek Komisji wprowadza w błąd opinię 
publiczną w temacie rzeczywistego udziału zaawansowanych biopaliw, który będzie wynosił 
jedynie 1/4 wykazywanej objętości. Ponadto zastosowanie wielokrotności w obliczeniach 
doprowadzi do zwiększenia udziału paliw kopalnych w sektorze transportu UE.

Poprawka 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt iii
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wkład: Biopaliwa wyprodukowane z surowców 
wymienionych w załączniku IX część A 
stanowią 3 % udziału w docelowych 10 % 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
całkowitym zużyciu energii w sektorze 
transportu w każdym państwie 
członkowskim do 2020 r.

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

W 2016 r. państwa członkowskie wykażą, 
że 0,5 % docelowych 10 % udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii w sektorze transportu w 
każdym państwie członkowskim obejmuje 
biopaliwa wyprodukowane z surowców 
wymienionych w załączniku IX część A 
oraz odnawialne paliwa gazowe i ciekłe 
pochodzenia niebiologicznego.

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmował je 
wykaz zawarty w załączniku IX część A.

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

Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
obliczeń. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących wykazu surowców 
określonego w załączniku IX, zgodnie z 
art. 25b.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w ppkt (i)–(iii).
Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
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niniejszej dyrektywy dotyczących 
obliczeń. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących wykazu surowców 
określonego w załączniku IX, zgodnie z 
art. 25b

Or. en

Poprawka 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wkład: Od 2018 r. udział biopaliw 
wyprodukowanych z surowców 
wymienionych w załączniku IX, 
spełniających kryteria zrównoważonego 
rozwoju podane w motywie 7, jest 
uznawany za dwu- lub czterokrotność ich 
wartości energetycznej. Dokonana 
uprzednio ocena ich faktycznego
zrównoważonego charakteru zostanie 
dołączona do sprawozdania Komisji, które 
sporządzi ona do końca 2017 r. zgodnie z 
art. 3 niniejszego wniosku.

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w załączniku IX.

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

(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.
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Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w ppkt (i)–(iii).

Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących obliczeń. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących wykazu 
surowców określonego w załączniku IX, 
zgodnie z art. 25b. 

Or. en

Uzasadnienie

Wielokrotne naliczanie biopaliw zaawansowanych dokonywane bez jakiejkolwiek uprzedniej 
oceny ich zalet niesie ze sobą ryzyko promowania rynku, w przypadku którego zgodność z 
zasadami zrównoważonego rozwoju jest nadal niepewna. Dlatego od Komisji wymaga się 
dokonania szczegółowej analizy i oceny zalet zaawansowanych biopaliw do końca 2017 r., 
aby promować jedynie te zaawansowane biopaliwa, które spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju pod względem środowiskowym i społecznym, z poszanowaniem zasad zgodności z 
hierarchią postępowania z odpadami i gwarancją najefektywniejszego wykorzystania 
zasobów.

Poprawka 239
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wkład: W 2020 r. przynajmniej 4 % końcowego 
zużycia energii w transporcie będzie 
stanowić energia zużywana przez pojazdy 
elektryczne zgodnie z art. 3 ust. 4c i 
energia z zaawansowanych biopaliw
zgodnie z załącznikiem XI.

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



PE510.481v01-00 152/192 AM\933726PL.doc

PL

ich wartości energetycznej;
(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część B jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej;
(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w ppkt (i)–(iii).

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
surowce nie były w sposób zamierzony 
modyfikowane, tak aby obejmowały je 
kategorie określone w poprzednim 
akapicie.

Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
obliczeń. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących wykazu surowców 
określonego w załączniku IX, zgodnie z 
art. 25b

Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
obliczeń. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących wykazu surowców 
określonego w załączniku IX, zgodnie z 
art. 25b.

Or. en

Uzasadnienie

Wielokrotne naliczanie w rzeczywistości nie jest jednoznaczne z osiągnięciem celów 
dyrektywy 2009/28/WE, gdyż ilości wymagane do zaspokojenia popytu nie są de facto 
produkowane, co może prowadzić do większego zużycia paliw kopalnych. 

Poprawka 240
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wkład: skreślony
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(i) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część A jest uznawany za czterokrotność 
ich wartości energetycznej;
(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część B jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej;
(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.

Or. en

Poprawka 241
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wkład: skreślony
(i) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część A jest uznawany za czterokrotność 
ich wartości energetycznej;
(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część B jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej;
(iii) odnawialnych paliw gazowych i 
ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.

Or. en
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Poprawka 242
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Or. en

Uzasadnienie

Jak określono w art. 1 dotyczącym zakresu dyrektywy w sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych, „dyrektywa ustanawia wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych”. Zatem nie ma powodu, aby zakres niniejszej dyrektywy rozszerzać o paliwa 
produkowane z surowców nieodnawialnych.

Poprawka 243
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Surowców, które zostały w sposób 
zamierzony zmodyfikowane, tak aby
uznano je za odpady, nie obejmują
kategorie określone w ppkt (i)-(iii). 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku wykrycia nadużycia podjęte 
zostały odpowiednie działania.

Or. en
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Poprawka 244
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biopaliwa wyprodukowane z materiału 
lignocelulozowego mają co najmniej 1 % 
udział w końcowym zużyciu energii w 
sektorze transportu w 2020 r.

Or. fr

Poprawka 245
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biopaliwa wyprodukowane z surowców 
określonych w załączniku IX część A mają 
co najmniej 2 % udział w końcowym
zużyciu energii w sektorze transportu w 
2020 r.

Or. fr

Poprawka 246
Giles Chichester

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

W 2020 r. co najmniej 2 % końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu 
będzie stanowić energia pochodząca z 
zaawansowanych biopaliw.

Or. en

Poprawka 247
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
zharmonizowane rozwiązania problemu 
nadużyć związanych z podwójnym 
naliczaniem, które są skutkiem złego 
stosowania kryteriów określonych w lit. e).

Or. fr

Poprawka 248
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących 

Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
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obliczeń. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących wykazu surowców 
określonego w załączniku IX, zgodnie z 
art. 25b

obliczeń. Taki przegląd powinien w pełni 
uwzględnić inwestycje zrealizowane przez 
przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem oraz konieczność 
uzyskania przez te przedsiębiorstwa
zwrotu nakładów z inwestycji. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących wykazu 
surowców określonego w załączniku IX, 
zgodnie z art. 25b.

Or. fr

Poprawka 249
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
obliczeń. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących wykazu surowców 
określonego w załączniku IX, zgodnie z 
art. 25b”;

Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
obliczeń. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących wykazu surowców 
określonego w załączniku IX, zgodnie z 
art. 25b”, pod warunkiem że będą one 
sprzyjały badaniom i rozwojowi w zakresie 
innowacyjnych technologii w państwach 
członkowskich oraz uwzględnią 
konieczność zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw oleju napędowego.

Or. fr

Poprawka 250
Sabine Wils
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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 lit. ea) w brzmieniu:
„ea) do obliczenia udziału energii 
elektrycznej produkowanej z 
odnawialnych źródeł energii i zużywanej 
przez wszystkie rodzaje transportu 
kolejowego na potrzeby lit. a) i b) państwa 
członkowskie mogą wybrać albo 
przeciętny udział energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii we 
Wspólnocie, albo udział energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
w ich własnym kraju. Ponadto do 
obliczenia ilości energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii zużywanej 
przez wszystkie rodzaje transportu 
kolejowego uznaje się, że zużycie to równe 
jest 2,5-krotnej wartości energetycznej 
przypadającej na pobraną energię 
elektryczną z odnawialnych źródeł 
energii.”;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić zachęty do wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w 
sektorze kolejowym, a wykorzystanie energii powinno charakteryzować się większą 
efektywnością energetyczną.

Poprawka 251
Sabine Wils

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

ca) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Najpóźniej dnia [rok od daty wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy] Komisja 
wyda zalecenia dla państw członkowskich 
dotyczące dodatkowych środków, jakie 
mogą przyjąć w celu propagowania 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii w sektorze transportu. Zalecenia 
te obejmą oszacowanie potencjału w 
zakresie oszczędności energii w związku z 
wdrożeniem poszczególnych środków. 
Ilość zaoszczędzonej energii 
odpowiadającej środkom wdrożonym
przez państwo członkowskie uwzględnia 
się w celu dokonania obliczeń, o których 
mowa w lit. b).”;

Or. en

Poprawka 252
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„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 udział energii 
ze źródeł odnawialnych w benzynie w 
2020 r. wynosił co najmniej 10 % 
końcowego zużycia energii w benzynie w 
tym państwie członkowskim.”;
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Or. en

Poprawka 253
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 254
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) w art. 4 dodaje się ust. 3b w 
brzmieniu:
„3b. 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. 4 pierwszy akapit.”;
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Or. en

Poprawka 255
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Niezależnie od tego, czy surowce były 
uprawiane na terenie Wspólnoty czy 
poza jej terytorium, energię z biopaliw i 
biopłynów uwzględnia się do celów, o 
których mowa w lit. a), b) i c) tylko 
wtedy, gdy spełniają one kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w 
ust. 2–6 niniejszego artykułu:
a) kontrola zgodności z wymogami 
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
celów krajowych;
b) kontrola spełnienia obowiązku 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych;
c) kwalifikowalność do wsparcia 
finansowego wykorzystania biopaliw i 
biopłynów.”;

Or. en

Uzasadnienie

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
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with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Poprawka 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 257
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 258
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artiykuł 2 – punkt 5 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki wykorzystaniu biopaliw i biopłynów 
uwzględnionych do celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 60 % w 
przypadku biopaliw i biopłynów 
wyprodukowanych w instalacjach, które 
rozpoczęły działalność po dniu 1 lipca 
2018 r. Instalacja «działa», jeżeli 
prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw lub biopłynów

Or. ro

Poprawka 259
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki wykorzystaniu biopaliw i biopłynów 
uwzględnionych do celów, o których 

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

mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 60 %. 
Instalacja «działa», jeżeli prowadzona jest 
fizyczna produkcja biopaliw lub 
biopłynów.

Or. en

Poprawka 260
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 261
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje 
gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu biopaliw i biopłynów 
uwzględnionych do celów, o których 
mowa w ust. 1, wynoszą co najmniej 60 % 
i nie przekraczają 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Uzasadnienie

Progi ograniczenia emisji wyrażone w ujęciu procentowym (%), takie jak te proponowane 
przez Komisję, nie stanowią wystarczającej gwarancji dla inwestorów, gdyż wartość 
początkowa mogłaby ulec zmianie w miarę upływu czasu. Z kolei ustalenie maksymalnej 
wartości emisji w ujęciu bezwzględnym, zgodnie z sugestią zawartą w niniejszej poprawce, 
wiąże się z większą pewnością co do rodzajów inwestycji, na których mogłyby się 
koncentrować branże.

Poprawka 262
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa i 
biopłyny muszą przynieść ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o co 
najmniej 35 % do dnia 31 grudnia 2017 r. 
i o co najmniej 50 % od dnia 1 stycznia 

skreślona
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2018 r.

Or. en

Poprawka 263
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa i 
biopłyny muszą przynieść ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
35 % do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co 
najmniej 50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1, łączne 
bezpośrednie i pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i biopłynów nie przekraczają 54 
gCO2eq/MJ do dnia 31 grudnia 2016 r. i 
42 gCO2eq/MJ od dnia 1 stycznia 2017 r. 
Instalacja «działa», jeżeli prowadzona jest 
fizyczna produkcja biopaliw lub 
biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie maksymalnej wartości emisji w ujęciu bezwzględnym, zgodnie z sugestią zawartą w 
niniejszej poprawce, wiąże się z większą pewnością co do rodzajów inwestycji, na których 
mogłyby się koncentrować branże. Wskazane w niniejszej poprawce wartości 54 i 42 
gCO2eq/MJ odpowiadają ograniczeniu emisji odpowiednio o 35 % i o 50 %. Nie ma potrzeby 
przesunięcia terminu spełnienia wymogu 50 % do 2017 r. o rok, jak sugeruje Komisja.

Poprawka 264
Kathleen Van Brempt

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

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa i 
biopłyny muszą przynieść ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
35 % do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co 
najmniej 50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 31 grudnia 2013 r. lub przed tą datą, 
do celów określonych w ust. 1 biopaliwa i 
biopłyny muszą przynieść ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
45 % do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co 
najmniej 60 % począwszy od dnia 1 
stycznia 2018 r.

Or. en

Poprawka 265
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa i 
biopłyny muszą przynieść ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
35 % do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co 
najmniej 50 % od dnia 1 stycznia 2018 r. 

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2014 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa i 
biopłyny muszą przynieść ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
35 % do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co 
najmniej 45 % od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Or. ro

Poprawka 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

b) ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

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

Or. en

Poprawka 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

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

Or. en

Poprawka 268
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Biopaliwa i biopłyny z krajów lub 
regionów, w których emisje wynikające ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
stanowią więcej niż 35 % emisji 
wynikających z wykorzystania paliw 
kopalnych (30 gCO2eq/MJ), według 
obliczeń dla całego kraju lub regionu 
zgodnie z załącznikiem V część C pkt 7 nie 
są uwzględniane dla celów, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i c).”;

Or. en

Poprawka 269
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Biopaliw i biopłynów 
uwzględnianych dla celów, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie wytwarza 
się z surowców pozyskanych z odpadów, 
chyba że w wyniku niezależnej weryfikacji 
poświadczono zgodność z hierarchią 
postępowania z odpadami, o której mowa 
w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE, 
obejmującą zapobieganie powstawaniu 
odpadów, przygotowanie do ponownego 
użycia i recycling przed odzyskiem 
energii.
W tym celu Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
ustanawiających warunki niezależnej 
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kontroli i certyfikacji zgodnie z art. 25b. 
Warunki zostaną przyjęte do dnia [1 
stycznia 2016 r.].”

Or. en

Uzasadnienie

Odpady powinny podlegać hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 4 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, obejmującej zapobieganie powstawaniu odpadów, 
przygotowanie do ponownego użycia i recycling przed odzyskiem energii oraz powinny zostać 
poddane niezależnej weryfikacji i certyfikacji w celu poświadczenia zgodności z hierarchią i 
zapobiegania nadużyciom.

Poprawka 270
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Surowce wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i biopłynów nie 
powinny być uwzględniane do celów, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), jeżeli 
w roku produkcji surowca nastąpiła 
znacząca zmiana sposobu użytkowania 
gruntów, o której mowa w ust. 4 i 5.”;

Or. en

Uzasadnienie

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
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is permissible under WTO regulations.

Poprawka 271
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się ust. 5a w następującym 
brzmieniu:
„5a. Biopaliw i biopłynów 
uwzględnianych dla celów, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie wytwarza 
się z odpadów, chyba że w wyniku 
niezależnej weryfikacji potwierdzono 
zgodność z hierarchią postępowania z 
odpadami, o której mowa w art. 4 
dyrektywy 2008/28/WE, obejmującą 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 
przygotowanie do ponownego użycia i 
recycling przed odzyskiem energii.”

Or. en

Uzasadnienie

Odpady powinny podlegać hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 4 
dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, obejmującej zapobieganie powstawaniu odpadów, 
przygotowanie do ponownego użycia i recycling przed odzyskiem energii (tj. biopaliwa i 
biopłyny). Ponadto powinien zostać wprowadzony wymóg przeprowadzania niezależnej 
weryfikacji pod kątem zgodności.

Poprawka 272
Kathleen Van Brempt

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

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

Or. en

Poprawka 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 274
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w art. 18 po ust. 3a dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. Komisja zadba o to, aby 
zobowiązania i działania mające na celu 
kontrolę przestrzegania kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do biopaliw i biopłynów były prawidłowo 
wykonywane w szczególności w stosunku 
do importowanych biopaliw i biopłynów.
W tym celu Komisja
– będzie w przyszłości zawierać 
międzynarodowe umowy handlowe między 
Wspólnotą a państwami trzecimi, które 
będą zawierały wiążące postanowienia 
dotyczące kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do biopaliw oraz 
biopłynów, równoważne przepisom 
niniejszej dyrektywy;
– będzie monitorować w szczególności 
pomoc państwa / dotacje do biopaliw i 
biopłynów w państwach trzecich oraz w 
przypadkach niesprawiedliwego 
stosowania takiej pomocy wszczynać 
odpowiednie postępowanie;
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– realizować zasadę wzajemności działań 
w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
przy regulacjach importowych, 
eksportowych i procedurach celnych.”;

Or. de

Uzasadnienie

Komisja musi zadbać o to, aby działania mające na celu monitorowanie przestrzegania 
kryteriów zrównoważonego rozwoju były prawidłowo realizowane i aby postanowienia 
dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju były zawarte w międzynarodowych umowach 
handlowych. Należy sprawdzać pomoc państwa / dotacje w państwach trzecich w celu 
uniknięcia dumpingu i zagrożeń dla produkcji w UE. Oprócz tego konieczne jest zapewnienie 
stosowania zasady wzajemności w regulacjach dotyczących importu i eksportu oraz w 
procedurach celnych.

Poprawka 275
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 b (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 18 – ustęp 4– akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b) art. 18 ust. 4 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„4. Wspólnota zawiera tylko takie 
dwustronne lub wielostronne umowy z 
państwami trzecimi, które zawierają 
postanowienia dotyczące kryteriów 
zrównoważonego rozwoju równoważne 
przepisom niniejszej dyrektywy. W 
przypadku gdy Wspólnota zawrze 
umowy zawierające postanowienia, 
które obejmują kwestie objęte 
kryteriami zrównoważonego rozwoju 
zawartymi w art. 17 ust. 2–5, 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 
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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. 17 ust. 7 akapit drugi.

Or. de

Uzasadnienie

W umowach dwustronnych i wielostronnych z państwami trzecimi muszą być zawarte 
postanowienia dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju, które będą równoważne 
przepisom niniejszej dyrektywy. Tylko w ten sposób można zapewnić to, że dochowywane 
będą zobowiązania dotyczące w szczególności importowanych biopaliw i biopłynów.

Poprawka 276
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane do celów art. 17 ust. 2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa lub 
biopłynów spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w art. 
17 ust. 3–5. Komisja może zdecydować, że 
systemy te zawierają dokładne dane do 
celów informacji o środkach podjętych w 
celu ochrony obszarów, które dostarczają 

Komisja postanawia, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 17 ust. 2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa lub 
biopłynów spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w art. 
17 ust. 3–5a lub że surowce nie były w 
sposób zamierzony modyfikowane, tak aby 
ich partia lub część były zgodne z art. 3 
ust. 4 lit. e) ppkt (i)–(ii). Komisja może 
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podstawowych usług ekosystemu w 
sytuacjach kryzysowych (takich jak 
ochrona działu wodnego i kontrola erozji), 
ochrony gleby, wody i powietrza, 
rekultywacji terenów zdegradowanych, 
unikania nadmiernego zużycia wody na 
obszarach, na których jest ona dobrem 
rzadkim, a także do celów informacji o 
elementach, o których mowa w art. 17 
ust. 7 akapit drugi. Komisja może również 
uznać obszary przeznaczone do ochrony 
rzadkich, zagrożonych lub silnie 
zagrożonych ekosystemów lub gatunków 
uznanych za takie na mocy umów 
międzynarodowych lub zawartych w 
wykazach sporządzanych przez organizacje 
międzyrządowe lub Międzynarodową Unię 
Ochrony Przyrody do celów art. 17 ust. 3 
lit. b) ppkt (ii).

zdecydować, że systemy te zawierają 
dokładne dane do celów informacji o 
środkach podjętych w celu ochrony 
obszarów, które dostarczają podstawowych 
usług ekosystemu w sytuacjach 
kryzysowych (takich jak ochrona działu 
wodnego i kontrola erozji), ochrony gleby, 
wody i powietrza, rekultywacji terenów 
zdegradowanych, unikania nadmiernego 
zużycia wody na obszarach, na których jest 
ona dobrem rzadkim, a także do celów 
informacji o elementach, o których mowa 
w art. 17 ust. 7 akapit drugi. Komisja może 
również uznać obszary przeznaczone do 
ochrony rzadkich, zagrożonych lub silnie 
zagrożonych ekosystemów lub gatunków 
uznanych za takie na mocy umów 
międzynarodowych lub zawartych w 
wykazach sporządzanych przez organizacje 
międzyrządowe lub Międzynarodową Unię 
Ochrony Przyrody do celów art. 17 ust. 3 
lit. b) ppkt (ii).

Or. en

Poprawka 277
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 278
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera –a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 279
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) jeżeli wartość standardowa 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danej ścieżki 
produkcji została określona w 
załączniku V część A lub B i jeżeli 
wartość dla tych biopaliw lub biopłynów 
obliczona zgodnie z załącznikiem V część 
C pkt 7 oraz załącznikiem VIII część A 
jest równa zeru lub jest mniejsza od 
zera, poprzez zastosowanie tej wartości 
standardowej;”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje, że emisje gazów cieplarnianych wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów będą uwzględniane podczas ustalania zgodności z 
kryteriami ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w dyrektywie
2009/28/WE. 

Poprawka 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 5 zdanie ostatnie otrzymuje skreślona
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brzmienie:
„W tym celu Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 25b.”;

Or. en

Poprawka 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 282
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera c
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 283
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
dodanie wartości dotyczących innych 
ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców oraz 
przez zmianę metodyki określonej w części 
C, zgodnie z art. 25b.”;

Or. en

Poprawka 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera d
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
dodanie wartości dotyczących innych 
ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu 
do tych samych lub innych surowców oraz 
przez zmianę metodyki określonej w części 
C, zgodnie z art. 25b.”;

Or. en

Poprawka 286
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) dodaje się artykuł 25b w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 25b
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. 
c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust. 6 
i art. 19 ust. 7, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od [dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, 
art. 17 ust. 3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 
ust. 5, art. 19 ust. 6 i art. 19 ust. 7, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 4 lit. d), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 
3 lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 
ust. 6 i art. 19 ust. 7 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.”;

Or. en

Poprawka 288
Giles Chichester

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 

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 
solidnych i rzetelnych 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 
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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.

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

Or. en

Poprawka 289
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\933726PL.doc 187/192 PE510.481v01-00

PL

Or. fr

Poprawka 290
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach tego przeglądu jeden z trzech założonych celów dąży do wspierania większego 
udziału w rynku zaawansowanych biopaliw. Dlatego w sprawozdaniu, które przedstawi 
Komisja Europejska na temat skuteczności środków, należy uwzględnić także ten kluczowy 
aspekt przeglądu, co zrozumiałe i przydatne.

Poprawka 291
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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 
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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.

zmiany sposobu użytkowania gruntów, 
które są związane z produkcją biopaliw i 
biopłynów. Sprawozdanie to zawiera 
analizę oceny skutków produkcji biopaliw 
dla przemysłu drzewnego, dostępności 
zasobów drzewnych oraz skutków dla
sektorów wykorzystujących biomasę.
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Or. fr

Poprawka 292
Herbert Reul

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, 

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



PE510.481v01-00 190/192 AM\933726PL.doc

PL

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.

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

Or. de

Poprawka 293
Jens Rohde

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 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie analizujące, w 
oparciu o najlepsze dowody zgodne z
metodą naukową, skuteczność środków 
wprowadzonych niniejszą dyrektywą pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, 
które są związane z produkcją biopaliw i 
biopłynów.
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rozwoju, które mają być stosowane od 
dnia 1 stycznia 2021 r., oraz przegląd 
skuteczności zachęt na rzecz biopaliw z 
surowców, których produkcja nie wymaga 
użytkowania gruntów, oraz upraw 
niespożywczych, zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. 
d) dyrektywy 2009/28/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Dowody naukowe wykorzystywane jako podstawa ustawodawstwa muszą być zgodne z 
metodą naukową, a zatem wymagane jest zastosowanie mechanizmu wzajemnej oceny. 
Wystąpienie wskaźników odnoszących się do pośredniej zmiany w sposobie użytkowania 
gruntów musi zostać udowodnione, jeżeli wskaźniki te mają być uwzględniane w ramach 
kryteriów zrównoważonego rozwoju i jeżeli mają odgrywać decydującą rolę w zakresie 
dostępu do rynku. W takim przypadku niezbędne jest wprowadzenie odpowiedniej zasady 
praw nabytych.

Poprawka 294
Bendt Bendtsen

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 

Do dnia 31 grudnia 2016 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 
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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.

użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane od dnia 1 stycznia 
2021 r., oraz przegląd skuteczności zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, oraz upraw niespożywczych, 
zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) dyrektywy 
2009/28/WE.

Or. da


