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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mówi o tym, że w wielu 
przypadkach wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych opiera się na działaniach lokalnych 
lub regionalnych MŚP. Energia ze źródeł odnawialnych oraz biopaliwa do celów 
transportowych mają ogromny wpływ na regiony Unii Europejskiej i nie należy o tym 
zapominać przy tworzeniu prawodawstwa.

Badania wykazały jednak, że produkcja biopaliw ma negatywne skutki dla cen żywności oraz 
zmian klimatycznych. Tzw. pośrednie zmiany użytkowania gruntów mogą prowadzić do 
znacznych emisji gazów cieplarnianych. Problemowi temu próbuje się zaradzić poprzez 
zalecenie limitów na tzw. biopaliwa konwencjonalne, które jako surowiec wykorzystują 
rośliny spożywcze.

Chociaż wniosek Komisji nie wyklucza całkowicie produkcji biopaliw konwencjonalnych, 
należy zauważyć, że będzie on miał znaczny wpływ na ten sektor. Przeprowadzona przez 
Komisję ocena skutków wskazuje, że w przypadku wprowadzenia limitów na biopaliwa 
konwencjonalne wniosek będzie miał wpływ na stabilność inwestycji finansowych. Wniosek 
Komisji może zatem przynieść negatywne skutki dla istniejącego sektora biopaliw, a należy 
pamiętać, że sektor biopaliw pierwszej generacji wytwarza również biopaliwa drugiej 
generacji.

Istotnym celem promowania biopaliw i energii ze źródeł odnawialnych jest rozwój obszarów 
wiejskich i regionów. Wniosek Komisji wpłynie na gospodarkę na obszarach wiejskich i w 
regionach, ponieważ ogranicza uprawy roślin energetycznych. Może on zaburzyć 
samowystarczalność Europy, jeżeli chodzi o białko, gdyż pasze białkowe są produktami 
ubocznymi wielu zakładów produkcji biopaliw. Stworzenie rzeczywiście nowej generacji 
biopaliw doprowadzi do wzrostu popytu na inne surowce do biopaliw pochodzące z 
gospodarstw rolnych i leśnych, na przykład na słomę i drewno. Wykorzystanie biomasy 
drzewnej jako surowca do produkcji biopaliw przyczyni się również do zwiększenia 
samowystarczalności energetycznej regionów. Należy również wziąć pod uwagę duży 
potencjał pozostałości i odpadów z rolnictwa jako surowca do produkcji biogazu i biopaliw. 

Mając na względzie, że przedstawiony wniosek prawdopodobnie będzie miał znaczny wpływ 
na obecną produkcję biopaliw, a tym samym na zatrudnienie w regionach, Komisja powinna 
dokładniej niż dotychczas ocenić społeczno-gospodarcze skutki tego wniosku zarówno dla 
samego sektora, jak i dla obszarów wiejskich i innych regionów.

Zaawansowane biopaliwa pobudzają wzrost

Według przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków istnieje ryzyko, że cel dotyczący 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu, określony w dyrektywie w 
sprawie energii ze źródeł odnawialnych, może nie zostać osiągnięty, chyba że dzięki 
rozwojowi technicznemu nastąpi znaczny wzrost, jeżeli chodzi o wprowadzanie 
zaawansowanych biopaliw. Komisja Rozwoju Regionalnego uważa, że Unia Europejska 
powinna inwestować na wiele sposobów w produkcję zaawansowanych biopaliw drugiej 
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generacji, a także we wspieranie popytu, ponieważ UE nie powinna zrezygnować z ambitnego 
celu na rok 2020 w zakresie biopaliw do celów transportowych. Oprócz niniejszej dyrektywy 
należy również wspierać wykorzystanie unijnych funduszy na badania oraz funduszy 
strukturalnych w celu rozwoju produkcji biopaliw nowej generacji. Należy pamiętać, że
produkcja zaawansowanych biopaliw drugiej generacji oraz popyt na nie należy wspierać w 
sposób bardziej kompleksowy niż proponuje to Komisja. Park maszyn i infrastruktura 
obecnych zakładów produkcyjnych nie ulegną zmianom w ciągu jednej nocy, będą jednak 
wymagać na przykład dostosowań, aby mogły pracować z mieszankami paliw z większą 
ilością bioetanolu, oraz innych środków adaptacyjnych. 

Propozycja Komisji, aby wspierać zaawansowane biopaliwa dzięki nadaniu im większej wagi 
przy spełnianiu wymogów jest godne pochwały, choć osiągnięcie 10-procentowego celu 
wyłącznie w ujęciu względnym nie może być jedynym celem tej dyrektywy. Dyrektywa 
powinna w maksymalnym stopniu wspierać biopaliwa bardziej zaawansowane niż biopaliwa 
drugiej generacji, a także ich produkcję. W obecnym kształcie propozycja Komisji wciąż 
wymaga poprawek, jeżeli dyrektywa ma zapewniać najsilniejsze możliwe zachęty. 
Proponowana przez Komisję kategoryczna i wyczerpująca lista surowców liczonych 
wielokrotnie nie jest całkowicie uzasadniona, ponieważ na tym etapie niemożliwa jest jeszcze 
identyfikacja wszystkich surowców, które można wykorzystać w najbliższej przyszłości. Z 
punktu widzenia rozwoju regionalnego absolutnie kluczowe znaczenie mają inwestycje w 
produkcję nowej generacji biopaliw, ponieważ zakłada się, że rozwój produkcji doprowadzi 
do powstania wielu nowych miejsc pracy. 

Komisja Rozwoju Regionalnego pragnie również podkreślić, że istotne jest przyjęcie 
długofalowej perspektywy w polityce Unii. Prawodawstwo UE powinno zapewnić jak 
najbardziej stabilne środowisko funkcjonowania dla przedsiębiorstw, a polityka powinna być 
przewidywalna, aby przedsiębiorstwa chciały inwestować w Europie, a tym samym tworzyły 
miejsca pracy i generowały wzrost gospodarczy. 

POPRAWKI

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

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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. Pomimo ostatnich osiągnięć 
naukowych wciąż pozostaje wiele 
niejasności, jeżeli chodzi o skutki 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów. Szacunkowe dane dotyczące 
emisji wciąż w dużej mierze zależą od 
tego, jaki model zastosowano i jakie 
poczyniono założenia, nie byłoby zatem 
właściwe, aby na podstawie ciągle 
niepełnej wiedzy ograniczać obecną 
produkcję biopaliw w regionach Unii, a 
tym samym utrudnić osiągnięcie celów 
określonych w dyrektywie 2009/28/WE.

Or. fi

Poprawka 2
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 

(6) Sektor transportu będzie wykazywał 
zapotrzebowanie na płynne paliwa ze 
źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
swoje emisje gazów cieplarnianych. 
Emisje gazów cieplarnianych w 
przypadku wielu biopaliw są wciąż 
znaczne w porównaniu z paliwami 
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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.

kopalnymi, szczególnie jeżeli wziąć pod 
uwagę skutki pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów. Zaawansowane 
biopaliwa takie jak paliwa produkowane z 
odpadów, biomasy drzewnej 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. Niemniej jednak 
niniejsza dyrektywa nie powinna 
doprowadzić do tego, by rzeczywista ilość 
biopaliw wykorzystywanych w transporcie 
w 2020 r. była niższa od zakładanej, a 
zatem by oszczędności, jeżeli chodzi o 
emisje gazów cieplarnianych, były niższe 
od prognozowanych. Aby państwa 
członkowskie mogły w sposób jak 
najbardziej elastyczny opracowywać 
innowacyjne i nowe surowce oraz aby 
wspierały ich wykorzystywanie w 
produkcji biopaliw, istotne jest określenie 
w niniejszej dyrektywie ogólnych zasad i 
przepisów zamiast określania 
wyczerpującej listy surowców do 
produkcji biopaliw drugiej generacji.
Dałoby to państwom członkowskim, a tym 
samym regionom, możliwość decydowania 
o tym, jak postępować z określonymi 
surowcami, w oparciu o własne atuty. W 
związku z tym w ramach polityki w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych 
po 2020 r. wspierać należy jedynie 
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zaawansowane biopaliwa, których 
szacowane skutki w postaci pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów są 
ograniczone i które zapewniają znaczne 
całkowite ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. fi

Poprawka 3
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 i bezpieczeństwa 
inwestycyjnego 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 wspierałyby 
zasobooszczędne wykorzystanie surowców 
z biomasy i prowadziłyby do preferowania
biopaliw drugiej generacji. Polityka 
regionalna Unii oraz fundusze 
strukturalne powinny odgrywać znaczącą 
rolę w propagowaniu nowych i 
innowacyjnych biopaliw.

Or. fi

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Dyrektywa 2009/28/WE mówi o tym, 
że w wielu przypadkach wytwarzanie 
energii ze źródeł odnawialnych opiera się 
na działaniach lokalnych lub 
regionalnych MŚP. W dyrektywie tej 
podkreśla się również, że państwa 
członkowskie i Komisja powinny wspierać 
krajowe i regionalne środki na rzecz 
rozwoju i promować wykorzystanie 
funduszy strukturalnych w tym sektorze. 
Fundusze strukturalne należy w 
szczególności wykorzystywać do wsparcia 
produkcji biopaliw drugiej generacji, aby 
osiągnąć cele określone w niniejszej 
dyrektywie.

Or. fi

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Wspierając rozwój rynku 
odnawialnych nośników energii i paliw 
należy wziąć pod uwagę ich skutki nie 
tylko dla klimatu, ale także dla 
regionalnych i lokalnych możliwości 
rozwoju i zatrudnienia. W szczególności 
produkcja biopaliw nowej generacji 
prowadzi do powstania znacznej liczby 
miejsc pracy, przede wszystkim na 
obszarach wiejskich. Samowystarczalność 
energetyczna i bezpieczeństwo dostaw 
energii w regionach stanowią również 
istotne cele promowania rynków paliw i 
energii ze źródeł odnawialnych.

Or. fi
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Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fi

Uzasadnienie

Bez bardziej kompleksowej analizy finansowej i analizy skutków społecznych nie można tak 
naprawdę uzasadnić twierdzenia, że dyrektywa zmieniająca nie będzie miała wpływu na 
istniejące instalacje, a tym samym na oczekiwania prowadzących je podmiotów.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów należy uwzględnić w 
sprawozdawczości na temat emisji gazów 
cieplarnianych z biopaliw wymaganej na 
mocy dyrektyw 98/70/WE i 2009/28/WE. 
Biopaliwom wytwarzanym z surowców, 
które nie powodują dodatkowego 
zapotrzebowania na grunty, takim jak 
biopaliwa produkowane z odpadów, należy 
przypisać zerowy wskaźnik emisji.

(11) Szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów należy uwzględnić w 
sprawozdawczości na temat emisji gazów 
cieplarnianych z biopaliw wymaganej na 
mocy dyrektyw 98/70/WE i 2009/28/WE. 
Biopaliwom wytwarzanym z surowców, 
które nie powodują dodatkowego 
zapotrzebowania na grunty, takim jak 
biopaliwa produkowane z pozostałości i
odpadów, należy przypisać zerowy 
wskaźnik emisji.
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Or. fi

Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie do tekstu słowa „pozostałości” ponieważ duży potencjał tkwi 
jeszcze na przykład w wykorzystywaniu przemysłowych produktów ubocznych i pozostałości.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju.

(20) Komisja powinna dokonać przeglądu 
skuteczności środków wprowadzonych 
niniejszą dyrektywą, w oparciu o najlepsze 
i najnowsze dostępne dowody naukowe, w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak 
również zbadać sposoby dalszego 
zmniejszenia tego wpływu, które mogą 
obejmować włączenie od dnia 1 stycznia 
2021 r. szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do systemu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
Komisja powinna również dokonać 
przeglądu szerszych skutków społeczno-
gospodarczych tego wniosku dla regionów 
Unii, obszarów wiejskich oraz dla 
funkcjonowania istniejących producentów 
biopaliw. 

Or. fi

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c – podpunkt iii
2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

surowców, których przykładowy wykaz 
znajduje się w załączniku IX część A, jest 
uznawany za czterokrotność ich wartości 
energetycznej;

Or. fi

Uzasadnienie

Podejście polegające na umieszczaniu w załączniku wyczerpującego wykazu poszczególnych 
surowców wykorzystywanych do produkcji biopaliw, którym przyznaje się czterokrotną lub 
dwukrotną wagę, nie jest właściwe, ponieważ trudno jest zidentyfikować wszystkie surowce, 
które mogą być wykorzystane teraz lub w przyszłości i które nie wiążą się z żadnym ryzykiem 
odnoszącym się do pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Liczenie danego 
surowca czterokrotnie może skutkować tym, że rzeczywista ilość zaawansowanych biopaliw 
będzie niższa od oczekiwanej, zatem szacowane skutki dla regionów byłyby również 
ograniczone.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iii
2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców, których przykładowy wykaz 
znajduje się w załączniku IX część B, jest 
uznawany w wartości równej ich wartości 
energetycznej;

Or. fi

Uzasadnienie

Podejście polegające na umieszczaniu w załączniku wyczerpującego wykazu poszczególnych 
surowców wykorzystywanych do produkcji biopaliw, którym przyznaje się czterokrotną lub 
dwukrotną wagę, nie jest właściwe, ponieważ trudno jest zidentyfikować wszystkie surowce, 
które mogą być wykorzystane teraz lub w przyszłości i które nie wiążą się z żadnym ryzykiem 
odnoszącym się do pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Liczenie danego 
surowca czterokrotnie może skutkować tym, że rzeczywista ilość zaawansowanych biopaliw 
będzie niższa od oczekiwanej, zatem szacowane skutki dla regionów byłyby również 
ograniczone.
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c – podpunkt iii
2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fi

Uzasadnienie

Liczenie danego surowca czterokrotnie może skutkować tym, że rzeczywista ilość 
zaawansowanych biopaliw będzie niższa od oczekiwanej, zatem szacowane skutki dla 
regionów byłyby również ograniczone.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c – podpunkt iii
2009/28/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera e – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fi

Uzasadnienie

Trudno jest ocenić, czy lista ta będzie wyczerpująca w przyszłości, a zatem są powody, by 
zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w uzupełnianiu tej listy w oparciu o 
własne atuty.
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Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

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. 
Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
wpływu dyrektywy na funkcjonowanie 
istniejącego sektora biopaliw oraz ocenę 
szerszych skutków społeczno-
gospodarczych dyrektywy w regionach 
Unii. 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. fi

Uzasadnienie

W ocenie skutków Komisja jedynie pobieżnie uwzględniła szersze skutki społeczno-
gospodarcze wniosku, choć jednym z istotnych celów dyrektywy w sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych jest rozwój regionów i obszarów wiejskich. Po wejściu w życie wniosku należy 
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zatem bardziej szczegółowo niż dotychczas przeanalizować jego skutki społeczno-
gospodarcze, np. w obszarze zatrudnienia.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
2009/28/WE
Załącznik V – część C – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w pkt 11 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Jeżeli w zakładzie produkującym paliwo 
wykorzystuje się energię elektryczną ze 
źródeł odnawialnych wytwarzaną w innym 
miejscu, która posiada gwarancje 
pochodzenia zgodnie z art. 15, poziom 
emisji gazów cieplarnianych tej energii 
elektrycznej uznaje się za zerowy. Poziom 
emisji gazów cieplarnianych energii 
elektrycznej wytwarzanej w zakładzie 
produkcyjnym również uznaje się za 
zerowy.”

Or. fi

Uzasadnienie

Trzeba zachęcić zakłady produkcyjne do wykorzystywania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, jeżeli dany zakład korzysta z energii wytwarzanej w innym miejscu. 
Skorzystają na tym również zakłady produkcji energii ze źródeł odnawialnych dzięki 
zwiększeniu popytu na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – część 1 – punkt 3
2009/28/WE
Załącznik IX – część A 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Wszystkie surowce oparte na odpadach, 
algach i pozostałościach, w tym: 

Or. fi

Uzasadnienie

Podejście polegające na umieszczaniu w załączniku wyczerpującej listy poszczególnych 
surowców wykorzystywanych do produkcji biopaliw, którym przyznaje się czterokrotną lub 
dwukrotną wagę, nie jest właściwe, ponieważ trudno jest zidentyfikować wszystkie surowce, 
które mogą być wykorzystane teraz lub w przyszłości i które nie wiążą się z żadnym ryzykiem 
odnoszącym się do pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Liczenie danego 
surowca czterokrotnie może skutkować tym, że rzeczywista ilość zaawansowanych biopaliw 
będzie niższa od oczekiwanej, zatem szacowane skutki dla regionów byłyby również 
ograniczone.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 3
2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Frakcja biomasy zmieszanych odpadów 
komunalnych, w tym segregowanych 
bioodpadów, ale nie innych
segregowanych odpadów z gospodarstw 
domowych i makulatury, 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

Or. fi

Uzasadnienie

Wykorzystanie makulatury jako surowca do produkcji paliw nie jest uzasadnione z punktu 
widzenia wydajnego korzystania z zasobów. Recykling i zrównoważone wykorzystanie 
makulatury, np. jako surowca do produkcji papieru, również prowadzi do tworzenia miejsc 
pracy w regionach i jest to możliwość, której nie należy osłabiać. Tekst Komisji jest niejasny, 
jeżeli chodzi o segregowane odpady biogospodarcze, konieczne jest zatem wyjaśnienie, że 
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można je wykorzystywać.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 3
2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Obornik i osad ściekowy (c) Obornik i osad ściekowy, odpady z 
handlu detalicznego i hurtowego i 
pozostałości z procesu technologicznego.

Or. fi

Uzasadnienie

W interesie wydajnego korzystania z zasobów należy wspierać wykorzystywanie wielu 
rodzajów odpadów przemysłowych, odpadów z handlu detalicznego i hurtowego i 
pozostałości z procesu technologicznego do produkcji biopaliw.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 3
2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny (n) Pozostałości z pozyskiwania drewna, 
takie jak kora, gałęzie, biomasa z koron 
drzew, drewno małowymiarowe, liście, 
trociny i strużyny

Or. fi

Uzasadnienie

Należy w ten sam sposób traktować pozostałości z gospodarki leśnej i wyrębu lasów. Dzięki 
temu wspierany będzie również rozwój obszarów wiejskich i rozwój regionalny, ponieważ 
stworzone zostaną rynki wykorzystywania pozostałości z gospodarki leśnej jako surowca do 
produkcji paliw.
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Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 3
2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(na) Niespożywczy materiał celulozowy

Or. fi

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 3
2009/28/WE
Załącznik IX – część A – litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(nb) Materiał lignocelulozowy z wyjątkiem 
kłód tartacznych i kłód skrawanych

Or. fi

Uzasadnienie

Materiał lignocelulozowy należy liczyć podwójnie, ponieważ nie wywołuje on skutków w 
postaci pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, a jego wykorzystanie jako surowiec 
do produkcji biopaliw wesprze możliwości gospodarcze regionów i obszarów wiejskich, a 
także zatrudnienie.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – ustęp 1 – punkt 3
2009/28/WE
Załącznik – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Surowce, których wkład w realizację celu, 
o którym mowa w art. 3 ust. 4, jest 
uznawany za równy ich wartości 
energetycznej
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Or. fi


