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Poprawka 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Mając na uwadze dążenie Unii do 
dalszego ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych oraz znaczący udział paliw 
stosowanych w transporcie drogowym 
w tych emisjach, art. 7a ust. 2 dyrektywy 
98/70/WE odnoszącej się do jakości 
benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG 
zobowiązuje dostawców paliw do 
ograniczenia do dnia 31 grudnia 2020 r. o 
co najmniej 6 % emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
w przeliczeniu na jednostkę energii 
(„natężenie emisji gazów cieplarnianych”) 
uzyskanej z paliw stosowanych w Unii w 
pojazdach transportu drogowego, 
maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach, ciągnikach rolniczych i 
leśnych oraz rekreacyjnych jednostkach 
pływających, gdy nie znajdują się na 
morzu. Jedną z metod ograniczenia 
natężenia emisji gazów cieplarnianych z 
paliw kopalnych, która może być 
stosowana przez ich dostawców, jest ich 
mieszanie z biopaliwami.

(2) Mając na uwadze dążenie Unii do 
dalszego ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych oraz znaczący udział paliw 
stosowanych w transporcie drogowym 
w tych emisjach, art. 7a ust. 2 dyrektywy 
98/70/WE odnoszącej się do jakości 
benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG 
zobowiązuje unijnych dostawców paliw 
oraz dostawców spoza UE do ograniczenia 
do dnia 31 grudnia 2020 r. o co najmniej 6 
% emisji gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w przeliczeniu na 
jednostkę energii („natężenie emisji gazów 
cieplarnianych”) uzyskanej z paliw 
stosowanych w Unii w pojazdach 
transportu drogowego, maszynach 
jezdnych nieporuszających się po drogach, 
ciągnikach rolniczych i leśnych oraz 
rekreacyjnych jednostkach pływających, 
gdy nie znajdują się na morzu. Jedną z 
metod ograniczenia natężenia emisji gazów 
cieplarnianych z paliw kopalnych, która 
może być stosowana przez ich dostawców, 
jest ich mieszanie z biopaliwami.

Or. ro

Poprawka 23
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub (4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
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użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych.

użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych. Ze względu na charakterystykę 
europejskich regionów, zmiany te mogą 
nieść ze sobą poważne skutki na poziomie 
regionalnym, w związku z czym zalecane 
jest sporządzenie jak najszybciej oceny 
potencjalnych skutków gospodarczych i 
społecznych niniejszej dyrektywy dla 
regionów.

Or. ro

Poprawka 24
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub 
użytki rolne przeznaczone wcześniej do 
produkcji na potrzeby rynków 
żywnościowych, paszowych i włókien są 
przeznaczane pod produkcję biopaliw, 
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zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych.

zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj 
produktów będzie musiało zostać 
zaspokojone albo przez intensyfikację 
bieżącej produkcji, albo w drodze 
przeznaczenia pod tę produkcję innych 
gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 
Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów i –
jeżeli wiąże się z przekształceniem 
obszarów o dużych ilościach pierwiastka 
węgla – może prowadzić do znaczących 
emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 
98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem 
zawierać przepisy zapobiegające 
pośredniej zmianie sposobu użytkowania 
gruntów, z uwagi na fakt że obecne 
biopaliwa są produkowane głównie z roślin 
uprawianych na istniejących użytkach 
rolnych. Porównanie wysokości emisji w 
cyklu życia pokazuje różny wpływ na 
środowisko, jakie wywierają rośliny 
cukrowe i skrobiowe z jednej strony oraz 
rośliny oleiste z drugiej. Aby możliwie 
najskuteczniej osiągnąć korzyści 
środowiskowe, należy dążyć do 
ograniczenia stosowania biopaliw oraz 
obniżenia poziomu produkcji, które 
wywierają najbardziej negatywny wpływ 
na środowisko naturalne. Dlatego też 
należy przede wszystkim podjąć działania 
przeciw pośrednim zmianom sposobu 
użytkowania gruntów pod rośliny oleiste.

Or. sv

Poprawka 25
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Z prognoz dotyczących 
zapotrzebowania na biopaliwa 
przedstawionych przez państwa 

(5) W oparciu o cel osiągnięcia do 2020 r. 
20 % całkowitego udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w UE i 10 % udziału 
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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.

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportu oraz na postawie 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 szacuje się, 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.

Or. ro

Poprawka 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(5) Ze scentralizowanych na poziomie 
europejskim 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 
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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.

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.

Or. ro

Poprawka 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

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 

(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
będą znaczne i będą mogły 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 
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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.

zaspokajania potrzeb rynków 
żywnościowych i paszowych. Tego typu 
praktyki miały bardzo negatywne skutki 
społeczne dla wielu lokalnych 
społeczności w krajach rozwijających się. 
Dlatego też strategia na rzecz
ograniczenia tych emisji powinna mieć 
wzgląd na skutki społeczne oraz na 
konieczność poszanowania praw 
człowieka poprzez ograniczenie 
wykorzystania gruntów przeznaczonych 
do celów rynku żywnościowego.

Or. it

Poprawka 28
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Sektor transportu będzie wykazywał 
coraz większe 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 



AM\934589PL.doc 9/23 PE510.584v01-00

PL

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.

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, jeżeli w ramach 
oceny skutków, która zostanie 
przeprowadzona w okresie definiowania 
kształtu polityki po roku 2020, zaleci się 
podjęcie takiego środka. 

Or. ro

Poprawka 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sektor transportu będzie 
prawdopodobnie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych. 
Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa 
produkowane z odpadów i alg umożliwiają 
znaczne ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych przy jednoczesnym niskim 
ryzyku pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów i nie konkurują 
bezpośrednio z rynkami żywnościowymi i 
paszowymi o użytki rolne. Właściwe jest 
zatem zachęcenie do zwiększenia 
produkcji tych zaawansowanych biopaliw, 
ponieważ nie są one obecnie dostępne w 
handlu w dużych ilościach, co wynika 
częściowo z konkurencji o dotacje 
publiczne z tradycyjnymi technologiami 
produkcji biopaliw z upraw roślin 
spożywczych. Należy zapewnić dodatkowe 

(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, których nie 
można poddać recyklingowi, 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 
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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.

spożywczych. Należy zapewnić dodatkowe 
zachęty poprzez nadanie zaawansowanym 
biopaliwom większego – w porównaniu z 
konwencjonalnymi biopaliwami –
znaczenia w realizacji 10 % celu 
wyznaczonego sektorowi transportu w 
dyrektywie 2009/28/WE. W związku z tym 
w ramach polityki w dziedzinie energii ze 
źródeł odnawialnych po 2020 r. wspierać 
należy jedynie zaawansowane biopaliwa, 
których szacowane skutki w postaci 
pośrednich zmian sposobu użytkowania 
gruntów są ograniczone i które zapewniają 
znaczne całkowite ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. ro

Poprawka 30
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt.
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy” i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wspierającymi 
w całej Europie zintegrowane i 
zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy 
przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy 
ustanowić większe zachęty, które 
prowadziłyby do preferowania stosowania
surowców z biomasy, które nie mają 
wysokiej wartości gospodarczej w 
przypadku innych zastosowań niż 
biopaliwa.

(7) W celu zapewnienia długookresowej 
konkurencyjności sektorów 
przemysłowych opartych na biotechnologii 
oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. pt.
„Innowacje w służbie zrównoważonego 
wzrostu: biogospodarka dla Europy” i 
Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wspierającymi 
w całej Europie zintegrowane i 
zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy 
przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy 
ustanowić większe zachęty, które 
prowadziłyby do preferowania stosowania
zaawansowanych biopaliw. Funduszom 
strukturalnym UE powinno się nadać 
główną rolę w promowaniu i 
opracowywaniu zaawansowanych 
biopaliw.

Or. sv
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Poprawka 31
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Podobnie potrzebne jest większe 
wsparcie, zarówno ze środków 
publicznych za pośrednictwem 
europejskich programów badań, 
programów regionalnych i 
strukturalnych, jak również poprzez 
pobudzanie inwestycji prywatnych w 
ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego, które przyczyniłyby się do 
uzyskania większej spójności w badaniach 
i innowacji oraz do sprostania przyszłym 
wymogom przemysłu europejskiego.

Or. ro

Poprawka 32
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W pracach nad rozwojem rynków 
źródeł energii odnawialnej i paliw 
odnawialnych powinno się zwracać uwagę 
nie tylko na ich wpływ środowiskowy, ale 
również na ich wpływ na możliwości 
rozwoju i zatrudnienia na szczeblu 
regionalnym i lokalnym. Produkcja 
biopaliw zaawansowanych ma ogromny 
potencjał jeżeli chodzi o tworzenie miejsc 
pracy i generowanie wzrostu, szczególnie 
na obszarach wiejskich.

Or. sv
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Poprawka 33
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby przygotować proces przestawienia 
się na zaawansowane biopaliwa i 
zminimalizować całkowite skutki
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w latach do 2020 r., właściwe jest 
ograniczenie ilości biopaliw i biopłynów 
uzyskiwanych z upraw roślin spożywczych 
określonych w części A załącznika VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i części A 
załącznika V do dyrektywy 98/70/WE, 
które mogą być zaliczane na poczet 
realizacji celów określonych w dyrektywie 
2009/28/WE. Nie ograniczając 
całkowitego zużycia tych biopaliw, 
dopuszczalny udział biopaliw i biopłynów 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych, który może 
być zaliczony na poczet realizacji celów 
dyrektywy 2009/28/WE, należy ograniczyć 
do wysokości udziału tych biopaliw i 
biopłynów, które zostały zużyte w 2011 r.

(9) Aby przygotować proces przestawienia 
się na zaawansowane biopaliwa i 
zminimalizować całkowite pośrednie
skutki 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. Takie ograniczenie powinno 
przede wszystkim dotyczyć biopaliw, które 
wywierają najbardziej negatywny wpływ 
na środowisko i klimat. Nie ograniczając 
całkowitego zużycia tych biopaliw, należy 
ograniczyć dopuszczalny udział biopaliw i 
biopłynów wyprodukowanych z upraw 
roślin oleistych, który może być zaliczony 
na poczet realizacji celów dyrektywy 
2009/28/WE.

Or. sv

Uzasadnienie

Jako że wysokości emisji pochodzących z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów 
obliczono na 12 gCO2eq/MJ w przypadku upraw zbóż oraz upraw innych roślin 
wysokoskrobiowych i 13 gCO2eq/MJ w przypadku cukru w stosunku do 55 gCO2eq/MJ dla 
upraw roślin oleistych, należy wpierw ograniczyć stosowanie tych upraw, które wywierają 
najbardziej negatywny wpływ na środowisko.

Poprawka 34
Jens Nilsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sv

Poprawka 35
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Zmiana sposobu użytkowania 
gruntów do celów produkcji biopaliw nie 
powinna prowadzić do przesiedlania 
lokalnych lub rdzennych społeczności w 
Unii bądź w państwach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją niezbite dowody potwierdzające negatywne skutki społeczne biopaliw w odniesieniu 
do praw własności gruntów oraz prawa do pożywienia, odczuwane w szczególności przez 
kobiety w krajach rozwijających się, co należy odpowiednio uwzględnić. Pilnej reakcji 
wymaga szczególnie przesiedlanie lokalnych i rdzennych społeczności w celu uzyskania 
gruntów pod plantacje roślin energetycznych.
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Poprawka 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Zmiana sposobu użytkowania 
gruntów do celów produkcji biopaliw nie 
powinna prowadzić do przesiedlania 
lokalnych lub rdzennych społeczności.

Or. en

Poprawka 37
Petru Constantin Luhan

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 oraz ich wpływu na 
wszystkich poziomach, 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.

Or. ro

Poprawka 38
Petru Constantin Luhan
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Szczególnie ważne jest, aby stosując 
niniejszą dyrektywę, w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z badaczami, 
użytkownikami końcowymi, decydentami 
politycznymi i społeczeństwem 
obywatelskim.. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. ro

Poprawka 39
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Zaleca również stworzenie 
regionalnych grup roboczych, które 
przyczynią się do poprawy synergii, 
zwiększenia spójności między strategiami 
regionalnymi oraz do upowszechniania w 
Unii przykładów dobrej praktyki. 

Or. ro

Poprawka 40
Jens Nilsson

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

dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„pa) „zaawansowane biopaliwa” oznacza 
materiał biologiczny, którego odnośne 
zastosowanie alternatywne wiąże się ze 
znaczącymi emisjami metanu lub tlenku 
azotu, nie skutkując przy tym produkcją 
możliwej do wykorzystania energii 
zgodnie z definicją w załączniku IX; 
Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 25b w celu dostosowania 
tego wykazu do rozwoju naukowego i 
technicznego;”

Or. sv

Poprawka 41
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sv

Uzasadnienie

Jako że wysokości emisji pochodzących z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów 
obliczono na 12 gCO2eq/MJ w przypadku upraw zbóż oraz upraw innych roślin 
wysokoskrobiowych i 13 gCO2eq/MJ w przypadku cukru w stosunku do 55 gCO2eq/MJ dla 
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upraw roślin oleistych, należy wpierw ograniczyć stosowanie tych upraw, które wywierają 
najbardziej negatywny wpływ na środowisko. Upraw objętych pułapem będzie coraz mniej, 
dlatego też pułap zostanie obniżony.

Poprawka 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Na potrzeby osiągnięcia celu, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, maksymalny 
łączny wkład biopaliw i biopłynów 
produkowanych na lądzie nie może 
przekraczać ilości energii odpowiadającej 
maksymalnemu wkładowi energii w 
transporcie określonemu w art. 3 ust. 4 lit. 
d). Tylko paliwa i płyny zgodne z 
ustalonym celem kwalifikują się do 
otrzymania pomocy państwa lub innych 
rodzajów dotacji finansowych.”;

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wyraźny wpływ europejskiej polityki w dziedzinie biopaliw na własność 
ziemi w obrębie UE i poza nią, niezwykle ważne jest ograniczenie wszystkich biopaliw 
produkowanych na lądzie, a nie tylko wytwarzanych z roślin spożywczych. Po drugie w celu 
zagwarantowania, że ograniczenie zużycia biopaliw i biopłynów produkowanych na lądzie 
będzie stanowiło odpowiedni znak dla inwestorów i rynków biopaliw, istotne jest wykluczenie 
możliwości wspierania ich produkcji poza limitami określonymi w omawianym wniosku przy 
użyciu jakichkolwiek środków finansowych lub innych rodzajów dotacji.

Poprawka 43
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw roślin 
oleistych nie może przekraczać 4 % – która 
to wartość stanowi szacowany udział na 
koniec 2011 r. – całkowitego zużycia 
energii w sektorze transportu w 2020 r.;
zaawansowane biopaliwa zapewniać będą 
co najmniej 3% końcowego zużycia 
energii w sektorze transportu w 2020 r.;”

Or. sv

Uzasadnienie

Jako że wysokości emisji pochodzących z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów 
obliczono na 12 gCO2eq/MJ w przypadku upraw zbóż oraz upraw innych roślin 
wysokoskrobiowych i 13 gCO2eq/MJ w przypadku cukru w stosunku do 55 gCO2eq/MJ dla 
upraw roślin oleistych, należy wpierw ograniczyć stosowanie tych upraw, które wywierają 
najbardziej negatywny wpływ na środowisko. Upraw objętych pułapem będzie coraz mniej, 
dlatego też pułap zostanie obniżony.

Poprawka 44
Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„d) do celów obliczeń biopaliw w liczniku, 
a tym samym biopaliw kwalifikujących się 
do otrzymania dotacji zgodnie z 
wytycznymi państwowymi, udział energii z 
biopaliw wyprodukowanych na lądzie nie 
może przekraczać 5 % – która to wartość 
stanowi szacowany udział na koniec 2011 
r. – końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2017 r.”; Następnie, 
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począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., do 
celów obliczeń biopaliw w liczniku, a tym 
samym biopaliw kwalifikujących się do 
otrzymania dotacji zgodnie z wytycznymi 
państwowymi, udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych na lądzie nie może 
przekraczać 3,5 % – która to wartość 
stanowi szacowany udział w 2008 r. –
końcowego zużycia energii w sektorze 
transportu w 2020 r. Po 2020 r. udział 
energii z biopaliw wyprodukowanych na 
lądzie jest stopniowo zmniejszany do 
zera.”;

Or. en

Uzasadnienie

Udział biopaliw – niezależnie od tego, czy pierwszej generacji czy zaawansowanych biopaliw 
– należy ograniczyć do 5% do 2017 r., a następnie do 3,5% do 2020 r., co stanowi poziom z 
2008 r., kiedy przyjęto dyrektywę w sprawie energii odnawialnej. Po 2020 r., po wygaśnięciu 
tej dyrektywy, należy stopniowo zrezygnować z biopaliw produkowanych na lądzie w celu 
powstrzymania niezamierzonych skutków dla własności ziemi. To ograniczenie powinno 
zagwarantować, że cele i dotacje UE nie będą prowokować dalszych negatywnych skutków 
wynikających z konfliktu między lądowymi uprawami energetycznymi a spożywczymi.

Poprawka 45
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 – litera c – podpunkt (iii)
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera e – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) biopaliw produkowanych na lądzie 
w celu osiągnięcia celu 6% powinien 
osiągnąć maksymalny limit 50% do dnia 
31 grudnia 2017 r. i poziom 0% w 2020 r.
Tylko biopaliwa przyczyniające się do 
realizacji tego celu kwalifikują się do 
otrzymania pomocy państwa.

Or. en
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Poprawka 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest, by uprzednio została przeprowadzona faza pilotażowa służąca określeniu 
najbardziej odpowiednich parametrów produkcji.

Poprawka 47
Petru Constantin Luhan

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 

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 oraz ich wpływ na 
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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.

wszystkich poziomach 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.

Or. ro

Poprawka 48
Jens Nilsson

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

Następujące biopaliwa uważa się za 
zaawansowane 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 
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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
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 ludzi
c) Niespożywczy materiał celulozowy
d) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych”.

Or. sv
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Poprawka 49
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytłoczyny z trzciny cukrowej Ług powarzelny i jego pochodne, takie jak 
mydło siarczanowe surowe, lignina, olej 
talowy surowy i wytłoczyny z trzciny 
cukrowej

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie pozostałości z procesu obróbki celulozy należy traktować jednakowo, ponieważ 
mają one duży potencjał z punktu widzenia produkcji zaawansowanych biopaliw.


