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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. Wprowadzenie
Wspieranie biopaliw jest jednym z podstawowych elementów polityki UE prowadzonej w 
obszarach energii i zmian klimatu. Powody tego są zróżnicowane i praktyczne: biopaliwa nie 
tylko zwiększają zrównoważony charakter transportu, ale też poprawiają bezpieczeństwo 
dostaw energii i wspierają rozwój gospodarczy poprzez tworzenie nowych źródeł dochodu na 
obszarach wiejskich.
Najważniejszym powodem ich rozwoju jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Sektor 
transportu jest traktowany priorytetowo w ramach działań UE na rzecz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, ponieważ odpowiada on za prawie 20% tych emisji, co czyni z niego 
drugi pod względem wielkości emisji gazów cieplarnianych sektor, po sektorze 
energetycznym. Mimo że biopaliwa nie stanowią jedynej metody stopniowej dekarbonizacji 
tego sektora, w praktyce są głównym narzędziem przechodzenia od transportu opartego na 
paliwach kopalnych do transportu polegającego na energii ze źródeł odnawialnych oraz 
jedyną możliwością w przypadku transportu lotniczego i morskiego.
Dodatkowo biopaliwa dają możliwość zarówno zmniejszenia zależności energetycznej UE, 
która wynosi około 50% i oczekuje się, że wzrośnie, jak i promowania rozwoju europejskiego 
sektora rolnictwa.

W świetle takich korzyści UE przyjęła dyrektywę 2003/30/WE w sprawie wspierania użycia 
w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych („dyrektywa biopaliwowa”) oraz 
dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
(„dyrektywa w sprawie energii odnawialnej”), które wzmocniły inwestycje w produkcję 
biopaliw. Dyrektywa biopaliwowa ustanowiła nieobowiązkowy cel 5,75% udziału biopaliw w 
transporcie do roku 2010. Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej, która uchyliła 
dyrektywę biopaliwową, ustanowiła wiążący cel: udział energii ze źródeł odnawialnych w 
sektorze transportu musi wynieść do 2020 r. co najmniej 10 % końcowego zużycia energii w 
tym sektorze. Przepis ten uzupełnia obowiązkowy cel ustanowiony przez dyrektywę 
98/70/WE („dyrektywa w sprawie jakości paliw”), wymagający zmniejszenia o 6 % 
intensywności emisji gazów cieplarnianych w zakresie paliw stosowanych w pojazdach 
transportu drogowego i w maszynach jezdnych.

Jednakże podobnie jak inne źródła energii, również biopaliwa wywołują pewne negatywne 
skutki. Uznając ten fakt, a także rozważając zakres mandatu dyrektywy w sprawie energii 
odnawialnej Komisja zaproponowała zmianę wspomnianej dyrektywy oraz dyrektywy 
w sprawie jakości paliw, w celu zmniejszenia wpływu pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów (ILUC)1 na emisje gazów cieplarnianych.  

II. Główne kwestie poruszone przez sprawozdawcę
Sprawozdawca przyznaje, że pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów jest 
zjawiskiem, którym należy się zająć, ponieważ jego skutki są dla środowiska szkodliwe, 
                                               
1 Gdy na obecnie istniejących terenach rolnych produkuje się biopaliwa, nie zmienia się jednocześnie poziom 
popytu na uprawy spożywcze i paszowe, a to może prowadzić to sytuacji, w której niektórzy rolnicy produkują 
więcej żywności i paszy niż inni. Może to powodować zmianę sposobu użytkowania gruntów (poprzez zmianę 
przykładowo terenu leśnego w rolny), co sprawia, że do atmosfery uwalniana jest znaczna ilość dwutlenku 
węgla.
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a dodatkowo blokuje ono politykę UE zmierzającą do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
Jednakże sprawozdawca uważa, że środki przyjęte w odniesieniu do biopaliw muszą być 
oparte na zrównoważonym podejściu, które uwzględnia interesy wszystkich 
zainteresowanych stron.

a) Czynniki ILUC
Sprawozdawca zgadza się z Komisją w kwestii, że obliczenia naukowe dotyczące pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów są nieprecyzyjne, ponieważ zjawisko to nie może być 
bezpośrednio zaobserwowane ani zmierzone, oraz w kwestii, że szacowane emisje 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, mimo lepszego zrozumienia 
i ostatnich postępów naukowych, są wrażliwe na braki i ograniczenia modeli używanych do 
przypisania różnym rodzajom upraw konkretnej wartości emisji wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów. W związku z tym nie ma wystarczających dowodów 
naukowych, by wprowadzić czynniki ILUC do prawodawstwa UE.
Co więcej, zastosowanie czynników ILUC miałoby znaczne negatywne skutki. Z jednej 
strony ich zastosowanie zlikwidowałoby przemysł biopaliwowy UE, co poza oczywistymi 
konsekwencjami gospodarczymi byłoby ignorowaniem faktu, że europejska flota 
samochodowa przechodzi na olej napędowy, oraz uniemożliwiłoby zgodność z dyrektywą 
w sprawie energii odnawialnej oraz z celami dyrektywy w sprawie jakości paliw. Z drugiej 
strony potrzeba ciągłej aktualizacji tych wartości stworzyłaby sytuację niepewności dla 
przemysłu, hamując inwestycje w każdego rodzaju biopaliwa konwencjonalne, przez co 
zmniejszyłaby się też produkcja etanolu.
Sprawozdawca uważa zatem, nie zgadzając się w tej kwestii z wnioskiem Komisji, że 
w dyrektywach tych nie powinna się znaleźć wzmianka o czynnikach ILUC, nawet w zakresie 
samego obowiązku sprawozdawczego.

b) Ograniczenie do 5% dotyczące biopaliw konwencjonalnych
Środek ten stanowiłby ogromną zmianę w prawodawstwie, które stworzyło stabilne 
i przewidywalne ramy prawne i w którym ostatni kamień milowy, tj. dyrektywa w sprawie 
energii odnawialnej, został zatwierdzony w 2009 r. Ograniczenie w wysokości 5% 
zaszkodziłoby tym, którzy polegając na dyrektywie w sprawie energii odnawialnej liczyli na 
biopaliwa jako jedyne technologicznie opłacalne paliwa umożliwiające państwom 
członkowskim spełnienie celów wyznaczonych na rok 2020. Ponieważ pięcioprocentowy 
próg odnosi się do średniego poziomu produkcji w całej UE, kilka państw członkowskich, 
takich jak Niemcy, Hiszpania czy Francja, w których obecny poziom biopaliw 
konwencjonalnych przewyższa 5%, byłoby bardziej dotkniętych tym limitem niż inne 
państwa.
Dodatkowo w sytuacji narzucenia ograniczenia biopaliwom, które są dostępne w handlu, cel 
dotyczący 10% z odnawialnych źródeł energii oraz cel ograniczenia o 6% emisji gazów 
cieplarnianych stałyby się niemożliwe do spełnienia, ponieważ inne alternatywy, w tym 
zaawansowane biopaliwa, nie byłyby na razie w stanie wypełnić tej luki.
Z tych wszystkich względów, a także uwzględniając fakt, że uśredniając biopaliwa nadal 
powodują mniejsze emisje niż paliwa kopalne, sprawozdawca sugeruje bardziej 
konstruktywne podejście, polegające na wyznaczeniu podcelu w zakresie zaawansowanych 
biopaliw. Taki podrzędny cel pobudziłby produkcję zaawansowanych biopaliw, a tym samym 
ograniczyłby emisję dwutlenku węgla, dzięki czemu pojawiłby się jasny sygnał poparcia dla 
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stopniowego przejścia od biopaliw konwencjonalnych do zaawansowanych biopaliw, 
w stopniu w jakim umożliwia to postęp technologiczny, a jednocześnie szkodliwe skutki dla 
europejskiego przemysłu zostałyby zminimalizowane.
Sprawozdawca uważa też, że wniosek Komisji pomija środki łagodzące pośrednie zmiany 
sposobu użytkowania gruntów, takie jak uprawy na opuszczonych lub zdegradowanych 
gruntach, zwiększenie plonów oraz produkcja produktów równoległych (zwłaszcza białka na 
potrzeby pasz zwierzęcych, w zakresie którego istnieje w Europie deficyt). Należy stwarzać 
zachęty do produkcji surowców wykazujących, że zminimalizowano ryzyko pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów lub uniknięto go.
Sprawozdawca zgadza się też z Komisją co do zaostrzenia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dotyczących biopaliw produkowanych w nowych instalacjach poprzez wymaganie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w wysokości 60% w nowych instalacjach 
rozpoczynających działalność po dniu 1 lipca 2014 r.

c) Wielokrotne naliczanie
Godny pochwały zamysł wielokrotnego naliczania biopaliw drugiej i trzeciej generacji ma 
umożliwić państwom członkowskim osiągnięcie celu 10% udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, ponieważ mają one mieć możliwość podwójnego lub poczwórnego ich 
naliczania, wypełniający tym samym lukę powstałą przez ograniczenie do 5%. Jednakże w 
przypadku gdy ograniczenie to nie zostanie zastosowane oraz ustanowi się podcel dotyczący 
zaawansowanych biopaliw, wielokrotne naliczanie stanie się zbędne.

Co więcej, w ostatecznym rozliczeniu wielokrotne naliczanie przynosi efekt przeciwny do 
zamierzonego, gdyż oznacza wykorzystanie mniejszej ilości zaawansowanych biopaliw.
W przypadku biopaliwa naliczonego dwukrotnie lub czterokrotnie w celu wypełnienia limitu, 
użyte zostałoby dwukrotnie lub czterokrotnie mniej biopaliwa, a wynikająca różnica 
zostałaby pokryta z paliw kopalnych. Dodatkowo spowodowałoby to mniej inwestycji 
w zdolności produkcyjne, ponieważ zmniejszyłby się faktyczne rozmiary rynku, dwukrotnie 
lub nawet czterokrotnie.
W praktyce w celu ograniczenia zjawiska pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów 
zrezygnowalibyśmy z naszego celu dotyczącego 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w zużyciu energii przez sektor transportu.
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POPRAWKI

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

Poprawka1
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, że
emisje gazów cieplarnianych związane z 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów są znaczne i mogą niwelować 
część lub całość ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych przypisywanego 
poszczególnych biopaliwom. Powodem 
tego jest fakt, że niemal cała produkcja 
biopaliw w 2020 r. będzie prawdopodobnie 
pochodzić z roślin uprawianych na 
gruntach, które można by wykorzystać do 
zaspokajania potrzeb rynków 
żywnościowych i paszowych.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 
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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. Stopniowe 
ustalanie bardziej ambitnych celów 
dotyczących zaawansowanych biopaliw 
będzie stanowiło jasny sygnał popierania 
ich 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 3
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.

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

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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prowadzących takie instalacje.

Or. en

Poprawka 5
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) Ocena oddziaływania Komisji 
wykazała, że szacowane emisje wynikające 
z pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, mimo lepszego zrozumienia i 
ostatnich postępów naukowych, są 
wrażliwe na braki i ograniczenia modeli 
używanych do przypisania różnym 
rodzajom upraw konkretnej wartości 
emisji wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów. W związku 
z tym liczby te nie są wystarczająco pewne, 
by można było wprowadzić je do aktu 
prawnego.

Or. en

Poprawka 6
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 

(12) Komisja powinna okresowo
dokonywać przeglądu wykazu dostępnych 
zaawansowanych biopaliw, 
przedstawionego w załączniku IX, w celu 
uwzględnienia postępu naukowo-
technicznego.
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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 7
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 równoległych, 
wzrost plonów, wydajność produkcyjna 
oraz uprawy na opuszczonych 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 2009/28/WE i 
przyznawana za biomasę uzyskiwaną z 
rekultywowanych terenów 
zdegradowanych.

Or. en

Poprawka 8
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 9
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
zaawansowanych biopaliw, wartości 
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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.

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 10
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 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 a – ustęp 6
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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 12

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 wykreśla się akapit drugi.

Or. en

Uzasadnienie

Zaawansowane biopaliwa muszą podlegać takim samym kryteriom zrównoważonego rozwoju, 
jak biopaliwa konwencjonalne. Wyjątek dotyczący wymogu zrównoważonego rozwoju 
zastosowany w przypadku niektórych odpadów i resztek substancji poskutkowałby tym, że 
przykładowo biodiesel z odpadów z oleju palmowego byłby dotowany, nawet jeżeli ten olej 
palmowy był wyprodukowany w sposób niezrównoważony.

Poprawka 13
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 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„8a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 10a 
dotyczącym ustalania szczegółowych 
definicji, w tym specyfikacji technicznych, 
wymaganych dla kategorii określonych w 
załączniku IV część C pkt 9.”

Or. en
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Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c b (nowa)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7 d – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) dodaje się ust. 8b w brzmieniu:
„8b. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 
r. Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy zawierający dalsze środki 
łagodzące pośrednie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, takie jak 
wykorzystanie produktów równoległych, 
wzrost plonów, wydajność produkcyjna
oraz uprawy na opuszczonych gruntach, 
działające na takiej samej zasadzie, jak 
premia przyznawana za biomasę 
uzyskiwaną z terenów na warunkach 
określonych w załączniku IV część C pkt 
8.”

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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

Or. en
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Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 10 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 
7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 7d 
ust. 5, art. 7d ust. 7, art. 7d ust. 8a, 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. Wspomniany termin przedłuża 
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miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W art. 2 dodaje się lit. oa) (nową) w 
brzmieniu:
„oa) „zaawansowane biopaliwa” 
oznaczają paliwa produkowane z 
surowców, które nie konkurują 
bezpośrednio z uprawami spożywczymi i 
paszowymi. Niewyczerpujący wykaz 
zaawansowanych biopaliw jest 
przedstawiony w załączniku IX. W celu 
umożliwienia dostosowania tego wykazu 
do postępu naukowo-technicznego 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 25b.”

Or. en

Poprawka 20
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 21
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 2% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu to 
energia pochodząca z zaawansowanych 
biopaliw.
W 2025 r. co najmniej 4% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu to 
energia pochodząca z zaawansowanych 
biopaliw.”

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt i
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 23
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 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt iii
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4

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 
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ciekłych pochodzenia niebiologicznego 
jest uznawany za czterokrotność ich 
wartości energetycznej.

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 1 wykreśla się akapit drugi.

Or. en

Uzasadnienie

Zaawansowane biopaliwa muszą podlegać takim samym kryteriom zrównoważonego rozwoju, 
jak biopaliwa konwencjonalne. Wyjątek dotyczący wymogu zrównoważonego rozwoju 
zastosowany w przypadku niektórych odpadów i resztek substancji poskutkowałby tym, że 
przykładowo biodiesel z odpadów z oleju palmowego byłby dotowany, nawet jeżeli ten olej 
palmowy był wyprodukowany w sposób niezrównoważony.

Poprawka 26
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: c) skreśla się ust. 6
„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 
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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 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera e a (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„8a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 25 b) 
dotyczącym ustalania szczegółowych 
definicji, w tym specyfikacji technicznych, 
wymaganych dla kategorii określonych w 
załączniku V część C pkt 9.”

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera e b (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„8b. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2015 r. Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy zawierający dalsze środki 
łagodzące pośrednie zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, takie jak 
wykorzystanie produktów równoległych, 
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wzrost plonów, wydajność produkcyjna 
oraz uprawy na opuszczonych gruntach, 
działające na takiej samej zasadzie, jak 
premia przyznawana za biomasę 
uzyskiwaną z terenów na warunkach 
określonych w załączniku V część C 
pkt 8.”

Or. en

Poprawka 29
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

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

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

ust. 8, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 2 lit. oa), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 
lit. c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust.
7 i art. 19 ust. 8, 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.

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25 b – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2 lit. oa), art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3 lit. 
c) akapit trzeci, art. 19 ust. 5, art. 19 ust. 7 i 
art. 19 ust. 8 wchodzi w życie tylko 
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wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

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 33
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. 

Do dnia 31 grudnia 2018 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.
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d) dyrektywy 2009/28/WE.

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik I skreślony

Or. en

Poprawka 35
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:

skreślony

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 
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(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; 
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 36
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 
wysokoskrobiowych

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 trwałych15. 
W takim przypadku «wartość emisji 
wynikającej z bezpośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów» (el) należy 
obliczać zgodnie z załącznikiem V część C 
pkt 7.”;
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__________________
Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Poprawka 37
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 uważa 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 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, 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 (o) 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 
ludzi1

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

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

Or. en

                                               
1 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.


