
AM\935798PL.doc PE510.730v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2012/0288(COD)

8.5.2013

POPRAWKI
295 - 358

Projekt opinii
Alejo Vidal-Quadras
(PE508.012v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów 
napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))



PE510.730v01-00 2/59 AM\935798PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\935798PL.doc 3/59 PE510.730v01-00

PL

Poprawka 295
Fiona Hall

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 ustanowienie
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. en

Poprawka 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3
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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.

Komisja powinna prowadzić dalsze 
szczegółowe i przejrzyste badania służące 
liczbowemu określeniu zmiany sposobu 
użytkowania gruntów i przedstawić 
sprawozdanie z wyników badania do dnia 
1 lipca 2014 r. Sprawozdaniu temu
powinien towarzyszyć wniosek 
ustawodawczy mający na celu włączenie
do dnia 31 grudnia 2015 r. szacowanych 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów do odpowiednich kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w dyrektywach 
98/70/WE i 2009/28/WE.

Or. en

Poprawka 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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, 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające, w oparciu o najlepsze i 
najnowsze dostępne dowody naukowe, 
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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.

skuteczność środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, które są związane z 
produkcją biopaliw i biopłynów.
Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na 
najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, mający na celu wprowadzenie
kryteriów zrównoważonego rozwoju, które 
mają być stosowane do stworzenia zachęt 
na rzecz biopaliw z surowców, których 
produkcja nie wymaga użytkowania 
gruntów, zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. d) 
dyrektywy 2009/28/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Po sprawozdaniu KE z monitorowania, które powinno zostać sporządzone do końca 2017 r., 
oczekuje się przeglądu skuteczności nowo wprowadzonych środków, w tym czynnika 
pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów, oraz sprecyzowania, w przypadku jakich 
zaawansowanych biopaliw dowiedziono spełniania przez nie kryteriów zrównoważonego 
rozwoju i można zachęcać do ich stosowania jako alternatywy dla konwencjonalnych 
biopaliw. Ponadto istnieje konieczność sporządzenia wykazu biozasobów na obszarze całej 
UE.

Poprawka 298
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I
Dyrektywa 98/70/WE

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik I skreślony
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Poprawka 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I
Dyrektywa 98/70/WE

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik I skreślony

Or. en

Poprawka 300
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
biopaliw oblicza się w następujący sposób:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee,
gdzie
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa,
eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców,
edl = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z bezpośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów,
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eiluc = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów,
ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi,
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją,
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem,
esca = wartość ograniczenia emisji 
spowodowanego akumulacją pierwiastka 
węgla w glebie dzięki lepszej gospodarce 
rolnej,
eccs = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego 
geologicznym magazynowaniem,
eccr = wartość ograniczenia emisji 
wynikającego z wychwytywania 
dwutlenku węgla i jego zastępowania oraz
eee = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu.”

Or. en

Poprawka 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 302
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE



AM\935798PL.doc 9/59 PE510.730v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie
Dyrektywa 98/70/WE
Załącznik IV – część C – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 303
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
biopaliw oblicza się w następujący sposób:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc – esca –
eccs – eccr – eee,
gdzie
EB = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem biopaliwa,
eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców,
edl = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z bezpośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów,
ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi,
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją,
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem,
eiluc = emisja spowodowana zmianami 
ilości pierwiastka węgla w związku z 
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pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów,
esca = wartość ograniczenia emisji 
spowodowanego akumulacją pierwiastka 
węgla w glebie dzięki lepszej gospodarce 
rolnej,
eccs = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego 
geologicznym magazynowaniem,
eccr = wartość ograniczenia emisji 
wynikającego z wychwytywania 
dwutlenku węgla i jego zastępowania oraz
eee = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu.”

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka służy zadbaniu o to, by emisje gazów cieplarnianych spowodowane 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów były uwzględniane przy określaniu 
zgodności z kryteriami ograniczania emisji gazów cieplarnianych zawartymi w dyrektywie 
98/70/WE.

Poprawka 304
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a. Emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(eiluc) zostały przedstawione w załączniku 
V.”

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta służy zadbaniu o to, by emisje gazów cieplarnianych spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów były uwzględniane przy określaniu zgodności z 
kryteriami ograniczania emisji gazów cieplarnianych zawartymi w dyrektywie 98/70/WE.

Poprawka 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a. Emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(eiluc) są obliczane zgodnie z załącznikiem 
V.”

Or. en

Poprawka 306
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a. Emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(eiluc) są obliczane zgodnie z załącznikiem 
V.”

Or. en
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Poprawka 307
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się punkt 19b w brzmieniu:
„19b. Emisje spowodowane wydobyciem 
lub uprawą surowców (eec), bezpośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów (el) 
i pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów (eiluc) są przypisywane 
produktom ubocznym na podstawie ich 
wartości energetycznej. Emisja 
przypisywana produktom ubocznym 
powinna być traktowana jako emisja 
dodatkowa, doliczana do emisji 
przypisanej głównemu produktowi.”

Or. en

Poprawka 308
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję

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

Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55
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Poprawka

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

Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Rośliny energetyczne nienadające się 
do spożycia

15

Or. en

Uzasadnienie

Rośliny energetyczne nienadające się do spożycia mogą mieć swój udział w pośrednich 
zmianach sposobu użytkowania gruntów, jeżeli będą produkowane na gruntach, które 
wykorzystywano do produkcji żywności. W ocenie skutków (str. 26) podano, że średnie 
szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów w przypadku 
innych tego rodzaju surowców, których produkcja wymaga użytkowania gruntów, wynoszą 15 
gCo2/MJ.

Poprawka 309
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję

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

Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13
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Rośliny oleiste 55

Poprawka

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

Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Inne rośliny energetyczne uprawiane 
na gruntach

15

Or. en

Poprawka 310
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję

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

Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Poprawka

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

Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Niespożywczy materiał celulozowy i 
lignocelulozowy

15

Or. en

Uzasadnienie

Niespożywczy materiał celulozowy i lignocelulozowy może mieć swój udział w pośrednich 
zmianach sposobu użytkowania gruntów, jeżeli będzie produkowany na gruntach, które 
wykorzystywano do produkcji żywności. W ocenie skutków przeprowadzonej przez Komisję 
podano, że średnie szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w przypadku innych tego rodzaju surowców, których produkcja wymaga 
użytkowania gruntów, wynoszą 15 gCo2/MJ.

Poprawka 311
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych14. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 

(b) surowce, których produkcja nie miała 
miejsca na gruntach uprawnych, na 
gruntach przeznaczonych pod uprawy 
trwałe14 lub na gruntach należących do 
dowolnej innej klasy pokrycia terenu 
stosowanych przez IPCC (grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe) i 
wykorzystywanych do produkcji żywności,
użytkowanych lub nie, takich jak systemy 
należące do rolnictwa lub 
sylwopastoralizmu.
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obliczać zgodnie z załącznikiem IV część 
C pkt 7.”.

Or. en

Uzasadnienie

Przypisywanie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów surowcom, których 
produkcja powoduje bezpośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntów jest zasadne, należy 
jednak uściślić, że bezpośrednie i pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów nie muszą 
się wzajemnie wykluczać we wszystkich przypadkach.

Poprawka 312
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. en

Poprawka 313
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Emisje w ujęciu rocznym 
spowodowane zmianami ilości pierwiastka 
węgla wynikającymi ze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, el, oblicza się, 
równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 
lat. Do obliczenia wielkości tych emisji 
stosuje się następującą zasadę:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
gdzie
el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu 
rocznym spowodowane zmianami ilości 
pierwiastka węgla wynikającymi ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(mierzone jako masa (w gramach) 
równoważnika CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa 
(w megadżulach));
CSR = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
referencyjnym użytkowaniem gruntów 



AM\935798PL.doc 21/59 PE510.730v01-00

PL

(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). Referencyjne 
użytkowanie gruntów oznacza 
użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. 
lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w 
zależności od tego, która data jest 
późniejsza;
CSA = ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni związana z 
rzeczywistym użytkowaniem gruntów 
(mierzona jako masa (w tonach) 
pierwiastka węgla na jednostkę 
powierzchni, obejmująca zarówno glebę, 
jak i roślinność). W przypadkach gdy 
ilości pierwiastka węgla gromadzą się 
przez okres przekraczający jeden rok, 
wartość CSA jest obliczana jako 
szacowana ilość pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni po 20 latach lub 
kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 
oraz
P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo lub 
biopłyn na jednostkę powierzchni 
w jednym roku).”;
b) skreśla się pkt 8 i 9;

Or. en

Poprawka 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik V – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 316
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 318
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
biopaliw oblicza się w następujący sposób:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee,
gdzie
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa,
eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców,
edl = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z bezpośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów,
eiluc = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z pośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów,
ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi,
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją,
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem,
esca = wartość ograniczenia emisji 
spowodowanego akumulacją pierwiastka 
węgla w glebie dzięki lepszej gospodarce 
rolnej,
eccs = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego 
geologicznym magazynowaniem,
eccr = wartość ograniczenia emisji 
wynikającego z wychwytywania 
dwutlenku węgla i jego zastępowania oraz
eee = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu.”

Or. en
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Poprawka 319
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
biopaliw oblicza się w następujący sposób:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc – esca –
eccs – eccr – eee,
gdzie
EB = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem biopaliwa,
eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców,
edl = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku z bezpośrednią zmianą 
sposobu użytkowania gruntów,
ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi,
etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją,
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem,
eiluc = emisja spowodowana zmianami 
ilości pierwiastka węgla w związku z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów,
esca = wartość ograniczenia emisji 
spowodowanego akumulacją pierwiastka 
węgla w glebie dzięki lepszej gospodarce 
rolnej,
eccs = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego 
geologicznym magazynowaniem,
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eccr = wartość ograniczenia emisji 
wynikającego z wychwytywania 
dwutlenku węgla i jego zastępowania oraz
eee = ograniczenie emisji spowodowane 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta służy zadbaniu o to, by emisje gazów cieplarnianych spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów były uwzględniane przy określaniu zgodności z 
kryteriami ograniczania emisji gazów cieplarnianych zawartymi w dyrektywie 2009/28/WE.

Poprawka 320
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a. Emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(eiluc) zostały przedstawione w załączniku 
VIII.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta służy zadbaniu o to, by emisje gazów cieplarnianych spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów były uwzględniane przy określaniu zgodności z 
kryteriami ograniczania emisji gazów cieplarnianych zawartymi w dyrektywie 2009/28/WE.

Poprawka 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a. Emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(eiluc) są obliczane zgodnie z załącznikiem 
VIII.”

Or. en

Poprawka 322
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a. Emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
(eiluc) są obliczane zgodnie z załącznikiem 
VIII.”

Or. en

Poprawka 323
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy
ch

12

Cukry 13
Rośliny oleiste 55
Część B. Biopaliwa, w przypadku których 
szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów są 
uznawane za zerowe
W przypadku biopaliw produkowanych z 
następujących kategorii surowców uznaje 
się, że ich szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów wynoszą zero:
(a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;
(b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych1. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
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pkt 7.”;
__________________
1 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Poprawka 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy
ch

12

Cukry 13
Rośliny oleiste 55
Część B. Biopaliwa, w przypadku których 
szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów są 
uznawane za zerowe
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W przypadku biopaliw produkowanych z
następujących kategorii surowców uznaje 
się, że ich szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów wynoszą zero:
(a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;
(b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych1. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.”;
__________________
1 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Poprawka 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) dodaje się załącznik VIII w brzmieniu: skreślony
„Załącznik VIII
Część A. Szacowane emisje spowodowane 
surowcami do produkcji biopaliw i 
biopłynów, wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów
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Grupa surowców Szacowane 
emisje 
wynikające z 
pośredniej 
zmiany sposobu 
użytkowania 
gruntów 
(gCO2eq/MJ)

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy
ch

12

Cukry 13
Rośliny oleiste 55
Część B. Biopaliwa, w przypadku których 
szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów są 
uznawane za zerowe
W przypadku biopaliw produkowanych z 
następujących kategorii surowców uznaje 
się, że ich szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów wynoszą zero:
(a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;
(b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych1. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.”;
__________________
1. Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

Or. en
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Poprawka 326
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uprawy zbóż i 
inne uprawy 
roślin 
wysokoskrobiowy
ch

12

Cukry 13
Rośliny oleiste 55
Część B. Biopaliwa, w przypadku których 
szacowane emisje wynikające z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów są 
uznawane za zerowe
W przypadku biopaliw produkowanych z 
następujących kategorii surowców uznaje 
się, że ich szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów wynoszą zero:
(a) surowce niewymienione w części A 
niniejszego załącznika;
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(b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych1. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.”;
__________________
1 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Poprawka 327
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję

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

Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Poprawka

Grupa surowców Szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)
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Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Niespożywczy materiał celulozowy i 
lignocelulozowy

15

Or. en

Uzasadnienie

Niespożywczy materiał celulozowy i lignocelulozowy może mieć swój udział w pośrednich 
zmianach sposobu użytkowania gruntów, jeżeli będzie produkowany na gruntach, które 
wykorzystywano do produkcji żywności. W ocenie skutków przeprowadzonej przez Komisję 
podano, że średnie szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w przypadku innych tego rodzaju surowców, których produkcja wymaga 
użytkowania gruntów, wynoszą 15 gCo2/MJ.

Poprawka 328
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję

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

Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Poprawka

Grupa surowców Szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)
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Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Inne rośliny energetyczne uprawiane 
na gruntach

15

Or. en

Poprawka 329
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję

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

Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Poprawka

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

Uprawy zbóż i inne uprawy roślin 
wysokoskrobiowych 

12

Cukry 13

Rośliny oleiste 55

Rośliny energetyczne nienadające się 
do spożycia

15
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Or. en

Uzasadnienie

Rośliny energetyczne nienadające się do spożycia mogą mieć swój udział w pośrednich 
zmianach sposobu użytkowania gruntów, jeżeli będą produkowane na gruntach, które 
wykorzystywano do produkcji żywności. W ocenie skutków (str. 26) podano, że średnie 
szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów w przypadku 
innych tego rodzaju surowców, których produkcja wymaga użytkowania gruntów, wynoszą 15 
gCo2/MJ.

Poprawka 330
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) surowce, których produkcja prowadzi 
do bezpośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z 
następujących klas pokrycia terenu 
stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 
użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 
zabudowane lub inne grunty, na klasę 
gruntów uprawnych lub upraw trwałych15. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.”;

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

Or. en

Uzasadnienie

Przypisywanie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów surowcom, których 
produkcja powoduje bezpośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntów jest zasadne, należy 
jednak uściślić, że bezpośrednie i pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów nie muszą 
się wzajemnie wykluczać we wszystkich przypadkach.



AM\935798PL.doc 39/59 PE510.730v01-00

PL

Poprawka 331
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

(a) Algi (a) Algi

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

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

(c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

(c) Obornik i osad ściekowy

(d) Słoma (d) Wytłoczyny z trzciny cukrowej

(e) Obornik i osad ściekowy (e) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
(f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy

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

(g) Smoła oleju talowego (g) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

(h) Gliceryna surowa (h) Kolby

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

(j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

(k) Łupiny orzechów (k) Łuski nasion

(l) Łuski nasion (l) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
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kłód tartacznych i kłód skrawanych
(m) Kolby (m) Niespożywczy materiał celulozowy
(n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny (n) Łupiny orzechów

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

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

(a) Zużyty olej kuchenny (p) Słoma

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

(q) Smoła oleju talowego

(c) Niespożywczy materiał celulozowy (r) Zużyty olej kuchenny

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

__________________

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

Or. de

Uzasadnienie

Stosowanie mnożnika na potrzeby obliczeń jest problematyczne ze statystycznego punktu 
widzenia, ponieważ prowadzi do wytwarzania „wirtualnych” biopaliw, podważając tym 
samym cele klimatyczne UE na rok 2020. Wniosek Komisji Europejskiej wprowadza opinię 
publiczną w błąd, jeżeli chodzi o rzeczywisty wkład zaawansowanych biopaliw, który wynosi 
jedynie ¼ pozornej ilości. Stosowanie mnożnika na potrzeby obliczeń doprowadziłoby więc do 
zwiększonego wykorzystywania paliw kopalnych w unijnym sektorze transportu.

Poprawka 332
Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się załącznik IX w brzmieniu: 3) dodaje się załącznik IX w brzmieniu:
„Załącznik IX „Załącznik IX

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

Za zaawansowane biopaliwa uważa się 
następujące biopaliwa:

(a) Algi materiał biologiczny, którego odnośne 
zastosowanie alternatywne wiąże się ze 
znaczącymi emisjami metanu lub tlenku 
azotu, nie skutkując przy tym produkcją 
możliwej do wykorzystania energii.”

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

(c) Niespożywczy materiał celulozowy
(d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych”.
__________________
16 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1. 

Or. sv

Poprawka 333
Bendt Bendtsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Część A. Wykaz zaawansowanych 
biopaliw

Za zaawansowane biopaliwa uważa się 
biopaliwa pochodzące z następujących 
surowców:

Or. da
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Poprawka 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Część A. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, mógłby być w 2018 r. uznawany za
dwukrotność lub czterokrotność ich 
wartości energetycznej po uprzednim 
dokonaniu naukowej oceny ich 
zrównoważonego charakteru pod 
względem środowiskowym i społecznym 
oraz poszanowania zasady hierarchii i 
najefektywniejszego wykorzystywania 
zasobów

Or. en

Poprawka 335
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 336
Britta Thomsen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Część A. Surowce, które mogą być 
włączone do podcelu dla zaawansowanych 
biopaliw

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

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

(c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

(c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

(d) Słoma (d) Słoma

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

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

(g) Smoła oleju talowego (g) Smoła oleju talowego i surowy olej 
talowy

(h) Gliceryna surowa (h) Gliceryna surowa

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

(j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

(k) Łupiny orzechów (k) Łupiny orzechów

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

(n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej

Część B. Surowce dla zaawansowanych 
biopaliw, które mogą przyczynić się do 
realizacji pozostałych podcelów

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

(b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 
jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi2

(c) Niespożywczy materiał celulozowy (c) Niespożywczy materiał celulozowy

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

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

(da) Gliceryna surowa
(db) Odnawialne paliwa gazowe i ciekłe 
pochodzenia niebiologicznego

Or. en

Poprawka 337
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 338
Kent Johansson

                                               
1 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX (nowy) – część A – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

(c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

(c) Frakcja biomasy odpadów i 
pozostałości przemysłowych takich jak 
nieoczyszczony glicerol, gliceryna surowa, 
pozostałości ze zmydlania kwasów 
tłuszczowych

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

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

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

(g) Smoła oleju talowego (g) Frakcja biomasy odpadów i 
pozostałości z przemysłu leśnego i 
powiązanych z nim gałęzi przemysłu, 
takich jak kora, gałęzie, igły, liście, 
trociny, strużyny, ług czarny, melasa, 
lignina, mydło siarczanowe surowe, smoła
oleju talowego i olej talowy surowy

(h) Gliceryna surowa (h) Frakcja biomasy odpadów i 
pozostałości z przemysłu rolnego i 
powiązanych z nim gałęzi przemysłu, 
takich jak wytłoczyny z trzciny cukrowej, 
łupiny, łuski nasion, wytłoki z winogron, 
osady winne z drożdży i kolby

(i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej (i) Zużyty olej kuchenny
(j) Wytłoki z winogron i osady winne z (j) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane jako 
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drożdży surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi1

(k) Łupiny orzechów (k) Niespożywczy materiał celulozowy
(l) Łuski nasion (l) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 

kłód tartacznych i kłód skrawanych.
(m) Kolby
(n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej
(a) Zużyty olej kuchenny
(b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 
jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi2

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

Or. en

Uzasadnienie

Wielokrotny mnożnik dla surowców oznacza, że pierwotne ambitne zamierzenia związane z 10 
% udziałem energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu zostają zaniżone, gdyż 
będzie można osiągnąć ten cel przy faktycznym mniejszym udziale biopaliw i pozostałej ponad 
90% zależności od paliw kopalnych. W celu uniknięcia zmian, które zagrożą pierwotnym 
ambitnym planom działania na rzecz klimatu zawartym w dyrektywie, nie należy wprowadzać 
wielokrotnego mnożnika dla surowców.

                                               
1 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.
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Poprawka 339
Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IX Załącznik IX

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

Wykaz zaawansowanych biopaliw

Za zaawansowane biopaliwa uznaje się 
biopaliwa pochodzące z następujących 
surowców:

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

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

(c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

(c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

(d) Słoma (d) Słoma

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

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

(g) Smoła oleju talowego (g) Smoła oleju talowego

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

(j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

(j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży
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(k) Łupiny orzechów (k) Łupiny orzechów
(l) Łuski nasion (l) Łuski nasion

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

trociny i strużyny

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

(o) Zużyty olej kuchenny

(a) Zużyty olej kuchenny (p) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 
jako surowiec kategorii 1, 2 i 3 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi1

(b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 
jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi2

(q) Niespożywczy materiał celulozowy

(c) Niespożywczy materiał celulozowy (r) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

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

(s) Trójglicerydy, wolne rodniki kwasów 
tłuszczowych i destylaty tłuszczowe oraz 
nieklasyfikowane gdzie indziej oleje z 
sektorów przetwórstwa: olejów, biodiesela, 
olejów roślinnych, żywności i tłuszczy 
zwierzęcych
(t) Tłuszcze zwierzęce nieprzeznaczone do 
spożycia przez ludzi
(u) Olej zbożowy techniczny
(w) Tłuszcz odpadowy z sektora 
przetwórstwa ryb

Or. en
                                               
1 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.
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Poprawka 340
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

(a) Algi (a) Algi

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

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

(c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

(c) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

(d) Słoma (d) Obornik i osad ściekowy
(e) Obornik i osad ściekowy (e) Wytłoczyny z trzciny cukrowej
(f) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju 
palmowego i puste wiązki owoców palmy

(f) Gliceryna surowa

(g) Smoła oleju talowego (g) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

(h) Gliceryna surowa (h) Materiał lignocelulozowy, w tym 
słoma, wytłoczyny z trzciny cukrowej, 
łupiny orzechów, łuski nasion i kolby.

(i) Wytłoczyny z trzciny cukrowej (i) Rośliny cukrowe wykorzystywane do 
produkcji nowych molekuł (z wyjątkiem 
etanolu)

(j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej
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(k) Łupiny orzechów (a) Zużyty olej kuchenny
(l) Łuski nasion (b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 

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

(m) Kolby
(n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny
Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich 
wartości energetycznej
(a) Zużyty olej kuchenny
(b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane 
jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi16

(c) Niespożywczy materiał celulozowy

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 341
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Algi skreślona

Or. en

Poprawka 342
Niki Tzavela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Frakcja biomasy odpadów 
przemysłowych

(b) Frakcja odpadów przemysłowych
ulegająca biodegradacji

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 343
Niki Tzavela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) biodegradacja odpadów i pozostałości 
przez bakterie

Or. en
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Poprawka 344
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Słoma skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Słoma ma wysokowartościowe zastosowania (np. w stajniach i do celów poprawy jakości 
gleby). Zgodnie z zasadą użytkowania kaskadowego nie należy zatem zachęcać do stosowania 
słomy przy pomocy wielokrotnego mnożnika.

Poprawka 345
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie surowce pochodzące z oleju palmowego i jego produkty uboczne nie powinny być 
promowane do celów energetycznych, gdyż są one bardziej wartościowe dla innych sektorów. 
Ścieki z zakładów wytłaczania oleju palmowego i puste wiązki owoców palmy powinny zatem 
zostać wyłączone z treści załącznika IX.
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Poprawka 346
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) Smoła oleju talowego (g) przetwarzanie pozostałości przemysłu 
celulozowego i papierniczego takich jak 
ług czarny, mydło siarczanowe surowe, 
olej talowy surowy i smoła oleju talowego

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 347
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Wobec braku kryteriów zrównoważonego rozwoju nie należy tworzyć zachęt do stosowania 
produktów ubocznych pochodzących bezpośrednio z lasów.
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Poprawka 348
Evžen Tošenovský

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(na) mikroorganizmy.

Or. en

Poprawka 349
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 350
Bendt Bendtsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. da

Poprawka 351
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 353
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3
Dyrektywa 2009/28/WE
Załącznik IX (nowy) – Część B – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Zużyty olej kuchenny skreślona

Or. de

Poprawka 354
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) Zużyty olej kuchenny skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zużyty olej kuchenny nie powinien być uznawany za zaawansowane biopaliwo. Jego 
uwzględnienie w wykazie może prowadzić do nadużyć.

Poprawka 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Niespożywczy materiał celulozowy skreślona

Or. en
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Poprawka 356
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Niespożywczy materiał celulozowy skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wobec braku kryteriów zrównoważonego rozwoju niespożywczy materiał celulozowy 
powinien być wyłączony z treści załącznika IX, dopóki nie zostaną wprowadzone odpowiednie 
zabezpieczenia środowiskowe.

Poprawka 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 358
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wobec braku kryteriów zrównoważonego rozwoju materiał lignocelulozowy powinien być 
wyłączony z treści załącznika IX, dopóki nie zostaną wprowadzone odpowiednie 
zabezpieczenia środowiskowe.


