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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wykorzystanie biopaliw stale wzrastało w wyniku polityki 
UE mającej na celu ograniczenie wpływu transportu na środowisko oraz zmniejszenie 
zależności Europu od paliw na bazie ropy naftowej. Jednocześnie dyrektywa w sprawie 
jakości paliw (dyrektywa 98/70/WE) ustanawia cel zmniejszenia do 2020 r. o 6% emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących z sektora transportu, a dyrektywa w sprawie energii 
odnawialnej (dyrektywa 2009/28/WE) ustanawia cel obligatoryjny osiągnięcia do 2020 r. 
20% udziału energii odnawialnej w UE oraz 10% udziału energii odnawialnej w transporcie.

Obie dyrektywy przewidują w odniesieniu do biopaliw kryteria zrównoważonego rozwoju, 
które okazały się jednak niewystarczające do osiągnięcia obranego celu w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z uwagi na powodowane pośrednie zmiany 
użytkowania gruntów (ILUC). Badania naukowe wykazują, że pomiędzy emisjami 
wynikającymi z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów mogą występować znaczne 
różnice, w zależności od surowców i zastępowanego przez nie paliwa kopalnego, oraz że 
emisje gazów cieplarnianych związane z pośrednią zmianą użytkowania gruntów są znaczne i 
mogą częściowo lub całkowicie zniweczyć ograniczenie emisji uzyskane dzięki 
poszczególnym biopaliwom.

Wniosek Komisji ma na celu zmianę tak dyrektywy w sprawie jakości paliw, jak i dyrektywy 
w sprawie energii odnawialnej, tak aby zapoczątkować proces przechodzenia na takie 
biopaliwa, które przynoszą znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych także 
wówczas, gdy zgłaszane są szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów.

2. Aspekty wniosku dotyczące transportu

We wniosku wprowadzono nowe przepisy do dyrektywy 2009/28/WE w obszarze transportu, 
zwłaszcza przepisy wprowadzające limit 5% udziału biopaliw produkowanych z upraw roślin 
spożywczych. 

3. Uwagi sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni pragnie przede wszystkim podkreślić pilną potrzebę dokonania postępów 
w zakresie redukcji emisji CO2 pochodzących z transportu, do czego należy dążyć nie tylko 
poprzez substytucję paliwową, ale także poprzez daleko idące zmiany w efektywności 
energetycznej pojazdów i poprzez inne środki mające na celu redukcję zużycia paliwa. Z tego 
względu sprawozdawczyni proponuje włączenie do celu 10% udziału energii odnawialnej w 
transporcie rozpowszechniania wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii w transporcie kolejowym, a także środków służących efektywności energetycznej i 
oszczędności energii. 
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Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że problemowi wpływu transportu na środowisko nie 
zaradzimy wyłącznie poprzez zastępowanie różnych typów paliwa, gdyż konieczne są także 
podstawowe przemiany społeczne w kierunku zrównoważonego społeczeństwa, w którym 
transport jest odpowiednio uwzględniany. Należy podjąć działania w celu zmniejszenia 
potrzeb w zakresie transportu, udoskonalenia planowania przestrzennego i doprowadzenia do 
zmian zachowania w odniesieniu do poszczególnych środków transportu. Sprawozdawczyni 
uważa również, że uwzględnić należy globalny wpływ społeczny, jaki mają np. wzrost cen 
zbóż i innych roślin wysokoskrobiowych, utrata różnorodności biologicznej, lasy deszczowe i 
inne cenne grunty, a także społeczne konsekwencje odczuwalne przez społeczności lokalne. 

Biorąc pod uwagę, że według FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa) ponad 870 mln ludzi na świecie jest niedożywionych, sprawozdawczyni jest 
przekonana o tym, że zapewnienie mobilności w Europie nie powinno odbywać się kosztem 
ludności, która cierpli wskutek niedożywienia. W związku z tym należy zahamować wzrost 
stosowania biopaliw, których produkcja wymaga użytkowania gruntów i konkuruje w tym 
względzie z produkcją żywności i pasz. 

W tym kontekście sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem proponowane przez Komisję 
ograniczenie udziału biopaliw produkowanych z upraw roślin spożywczych, takich jak 
uprawy zbóż i inne uprawy roślin wysokoskrobiowych, cukry i uprawy roślin oleistych, do 
celów określonych w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej.

Niemniej jednak sprawozdawczyni jest zaniepokojona, iż dyrektywa nie zapobiega dalszemu 
wzrostowi stosowania biopaliw, których produkcja wymaga użytkowania gruntów. Mając na 
uwadze obecne inwestycje w Unii Europejskiej i ich wpływ na gospodarkę państw trzecich, 
sprawozdawczyni uważa, że udział biopaliw, których produkcja wymaga użytkowania 
gruntów, powinien zostać ograniczony do obecnego poziomu produkcji i że biopaliwa te 
należy stopniowo wycofywać wraz z odnośnymi dotacjami. Biopaliwa, których produkcja 
wymaga użytkowania gruntów, należy zastąpić zaawansowanymi biopaliwami, którym 
towarzyszyć będzie wprowadzanie stosownych zabezpieczeń środowiskowych w zależności 
od technologicznego zaawansowania tych biopaliw, przy czym nie powinien zostać 
przekroczony ogólny limit 5% udziału biopaliw i biopłynów.

Chociaż sprawozdawczyni popiera ogólny cel 10% udziału energii odnawialnej w sektorze 
transportu, jest jednak zdania, że wniosek Komisji nie podejmuje we właściwy sposób 
wyzwania, jakim jest zmniejszenie emisji CO2, gdyż niektóre biopaliwa, które 
prawdopodobnie spowodują zwiększenie emisji CO2 w stosunku do paliw kopalnych, 
kwalifikują się mimo to do celów realizacji 10% udziału energii odnawialnej. Dlatego też 
sprawozdawczyni, powołując się na wniosek Parlamentu z 2008 r., sugeruje, by podnieść do 
60% pułap ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze wszystkich 
działających instalacji, aby propagować większą wydajność wszystkich biopaliw.

POPRAWKI

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

Poprawka1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Na mocy art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
wymaga się od państw członkowskich 
dopilnowania, aby udział energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich rodzajach 
transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 
10 % końcowego zużycia energii w tych 
państwach. Ograniczenie zużycia energii 
w sektorze transportu jest niezbędne, gdyż 
wiążący cel dotyczący procentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
będzie prawdopodobnie coraz trudniej 
osiągnąć w sposób zrównoważony, jeśli 
całkowity popyt na energię w transporcie 
wciąż będzie rosnąć. Korzystanie z energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz 
stosowanie jako domieszki biopaliw 
nieprowadzących lub w niewielkim 
stopniu prowadzących do pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów 
stanowią pozostałe metody osiągnięcia 
tego celu przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Potrzeba zmniejszenia całkowitego zużycia energii w sektorze transportu oraz zwiększenia 
efektywności energetycznej w tym sektorze celem realizacji 10% celu wyznaczonego sektorowi 
transportu została już podkreślona w istniejącej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł 
energii. W niniejszej poprawce potwierdza się powyższą potrzebę oraz podkreśla znaczenie 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak również zaawansowanych 
biopaliw, w celu umożliwienia Unii i państwom członkowskim osiągnięcia w sposób 
zrównoważony powyższego celu wyznaczonego sektorowi transportu.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 3

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 

(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 na 
rzecz biopaliw, których produkcja wymaga 
użytkowania gruntów, przyznano dotacje 
publiczne w dużej kwocie (10 mld EUR 
rocznie), w wyniku czego niemal cała 
produkcja biopaliw w 2020 r. będzie 
prawdopodobnie pochodzić z roślin 
uprawianych na gruntach, które można by 
wykorzystać do zaspokajania potrzeb 
rynków żywnościowych i paszowych.
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cukrowych i innych roślin skrobiowych. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w
przeprowadzonej przez Komisję ocenie 
skutków konieczne jest uwzględnienie 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w celu udaremnienia tych 
potencjalnych źródeł emisji. W celu
ograniczenia pośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów właściwe jest 
wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
grupami upraw takimi jak, odpowiednio, 
uprawy roślin oleistych, zbóż, roślin 
cukrowych i innych roślin skrobiowych.
Ponadto, aby znaleźć rozwiązanie w 
perspektywie średnio- i długookresowej 
konieczne jest wspieranie badań i rozwoju 
w sektorze zaawansowanych biopaliw, 
które nie konkurują z uprawami roślin 
spożywczych, a także dalsze badanie 
wpływu poszczególnych grup upraw 
zarówno na bezpośrednie, jak i pośrednie 
zmiany sposobu użytkowania gruntów. 

Poprawka 4

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 

(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. 
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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.

Należy zapewnić dodatkowe zachęty 
poprzez zwiększenie udziału 
zaawansowanych biopaliw 
wyprodukowanych z surowców 
wymienionych w załączniku IX do 
wysokości 3% końcowego zużycia energii 
w sektorze transportu w 2020 r.
Należy również zapewnić zachęty z myślą 
o innych typach odnawialnych źródeł 
energii, a także innych środkach 
służących efektywności energetycznej i 
oszczędności energii we wszystkich 
rodzajach transportu.
Podczas gdy udział biopaliw 
wyprodukowanych z rolniczych 
produktów żywnościowych nie powinien 
przekroczyć 6,5% do 2020, należy 
zaprzestać udzielania zachęt w 
odniesieniu do biopaliw, które nie 
powodują istotnego ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych i są produkowane z 
upraw roślin spożywczych i paszowych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
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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
i wprowadzenia stabilnego otoczenia 
regulacyjnego dla już istniejących i 
nowych inwestycji, zgodnie z 
Komunikatem z 2012 roku pt. „Innowacje 
w służbie zrównoważonego wzrostu:
biogospodarka dla Europy” i Planem 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy wspierającymi w całej Europie 
zintegrowane i zdywersyfikowane 
biorafinerie, należy zobowiązać się do 
utrzymania poziomów wykorzystania 
biopaliw, wspieranych w dyrektywie
2009/28/WE, w latach następujących po 
roku 2020. Pozostałości lignocelulozowe 
są jedną z nielicznych biomas, której 
zasoby w Europie są znaczne. 
Wprowadzenie podcelu dotyczącego 
stosowania biopaliwa z lignocelulozy jako 
domieszki spowoduje, że stanie się on 
bardziej zauważalny dla inwestorów, co 
jest niezbędne do wykorzystania jego 
potencjału.

Uzasadnienie

Podcel dotyczący stosowania biopaliwa z lignocelulozy jako domieszki przyczyni się do 
redukcji importu oleju napędowego dzięki produkcji zaawansowanych biopaliw oraz będzie 
zachętą do inwestowania w eksploatację biomasy wykazującej w Europie duży potencjał.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Należy zwiększyć ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2015 r. minimalny próg w zakresie
emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu 
do biopaliw i biopłynów produkowanych w 
nowych działających instalacjach w celu 
poprawy ich całkowitego bilansu gazów 
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gazów cieplarnianych, jak również w celu
zniechęcenia do dalszych inwestycji w 
instalacje o słabych parametrach 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Zwiększenie tego progu zapewnia ochronę 
inwestycji w zdolności produkcyjne w 
zakresie produkcji biopaliw i biopłynów, 
zgodnie z art. 19 ust. 6 akapit drugi.

cieplarnianych, jak również w celu
zachęcenia do inwestycji w instalacje o
wyższych parametrach ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Ustanowienie 
minimalnego progu na poziomie 60 %
zapewnia ochronę inwestycji w zdolności 
produkcyjne w zakresie produkcji biopaliw 
i biopłynów, zgodnie z art. 19 ust. 6 akapit 
drugi.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Komisja powinna podjąć 
odpowiednie działania w celu 
zagwarantowania uczciwej konkurencji 
podmiotów eksportujących biopaliwa z 
państw trzecich do Unii, zgodnie ze 
wspólnotowymi normami dotyczącymi 
instrumentów ochrony handlu.

Uzasadnienie

Państwa trzecie stosują nieuczciwe praktyki na rynku biopaliw (np. dnia 18 lutego 2013 r. UE 
nałożyła cła antydumpingowe na import bioetanolu ze Stanów Zjednoczonych, a dnia 29 
sierpnia 2012 r. Komisja wszczęła dochodzenie antydumpingowe w sprawie importu biodiesla 
z Argentyny i Indonezji). Dlatego też istotne jest podkreślenie, że należy zapewnić uczciwą 
konkurencję na rynku biopaliw.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby przygotować proces przestawienia 
się na zaawansowane biopaliwa i 
zminimalizować całkowite skutki 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów w latach do 2020 r., właściwe jest

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

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów należy uwzględnić w 
sprawozdawczości na temat emisji gazów 
cieplarnianych z biopaliw wymaganej na 
mocy dyrektyw 98/70/WE i 2009/28/WE. 

(11) Szacowane emisje wynikające z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy naukowej nie są wystarczająco 
wiarygodne, aby mogły stanowić podstawę 
tworzenia polityki. Biorąc pod uwagę, że 
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Biopaliwom wytwarzanym z surowców, 
które nie powodują dodatkowego 
zapotrzebowania na grunty, takim jak 
biopaliwa produkowane z odpadów, 
należy przypisać zerowy wskaźnik emisji.

rozwój branży biopaliw w UE jest 
uzależniony przede wszystkim od polityki, 
szczególnie ważne jest zapewnienie 
spójności, opierając zmiany ustawodawcze 
na solidnych faktach naukowych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna dokonywać 
przeglądu metodyki szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów zawartych w załączniku VIII do 
dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do 
dyrektywy 98/70/WE w świetle 
dostosowań do postępu naukowo-
technicznego. W tym celu, jeżeli będzie to 
uzasadnione na podstawie najnowszych 
dostępnych dowodów naukowych, 
Komisja powinna rozważyć możliwość 
zmiany proponowanych wskaźników 
odnoszących się do pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów w 
przypadku danej grupy upraw oraz 
wprowadzenie wskaźników takich jak 
wyższe poziomy dezagregacji i włączenie 
dodatkowych wartości w przypadku 
wejścia na rynek nowych surowców do 
produkcji biopaliw.

(12) Choć emisje gazów cieplarnianych 
wynikające z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów są zjawiskiem 
znanym, nie istnieje jeszcze obiektywna i 
zharmonizowana metodyka ich pomiaru. 
Komisja powinna zatem dokonywać
regularnie 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 opartych na 
najbardziej wiarygodnym modelu 
naukowym, Komisja powinna rozważyć 
możliwość zmiany proponowanych 
wskaźników odnoszących się do pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów w 
przypadku danej grupy upraw oraz 
wprowadzenie wskaźników takich jak 
wyższe poziomy dezagregacji i włączenie 
dodatkowych wartości w przypadku 
wejścia na rynek nowych surowców do 
produkcji biopaliw.  W celu zwiększenia 
pewności prawa w odniesieniu do 
inwestycji w ścieżki produkcji biopaliw, 
Komisja powinna opracować obiektywną i 
zharmonizowaną metodykę szacowania 
wskaźników emisji wynikających z 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
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gruntów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Przy dokonywaniu przeglądu i 
przyjmowaniu tej metodyki należy wziąć 
pod uwagę to, że przedsiębiorstwa 
realizowały już ogromne inwestycje oparte 
na aktualnym ustawodawstwie.

Poprawka 13

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 lub 
nieuprawianych gruntach powinny zostać 
ocenione przez Komisję w celu włączenia 
ich do dyrektyw na zasadzie premii, takiej 
jak premia już przewidziana w załączniku 
IV część C pkt 7 do dyrektywy 98/70/WE 
oraz w załączniku V część C pkt 7 do 
dyrektywy 2009/28/WE, przyznawana za 
biomasę uzyskiwaną z rekultywowanych 
terenów zdegradowanych. Jednak 
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wykorzystywanie zdegradowanych 
gruntów do uprawy roślin stosowanych do 
produkcji biopaliw powinno być nadal 
wspierane, o ile nie powoduje pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Należy wspierać stosowanie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 
transporcie. Państwa członkowskie 
powinny zatem podjąć wysiłki na rzecz 
zwiększania z czasem udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w sektorze 
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energetycznym, wspierając równocześnie 
wzrost udziału samochodów elektrycznych 
w rynku. 
Państwa członkowskie powinny również 
mieć prawo do przekierowania swoich 
zasobów finansowych przeznaczonych 
aktualnie w całości lub częściowo na 
osiągnięcie odpowiedniego udziału energii 
pochodzącej z biopaliw wytwarzanych ze 
zbóż oraz z innych roślin 
wysokoskrobiowych, z cukru, z roślin 
oleistych oraz z innych roślin 
energetycznych uprawianych na gruntach 
na zwiększanie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności wiatrowej,
słonecznej, energii fal i geotermicznej, 
których odnawialny i zrównoważony 
charakter już wykazano. 

Poprawka 16

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.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – podpunkt 1 a (nowy)
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Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Niniejsza dyrektywa dopuszcza 
ponadto zaliczenie stosowania biopaliw w 
lotnictwie na poczet realizacji celu 
wspomnianego w lit. b).

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku dostawców biopaliw 
przeznaczonych do użytku lotnictwa 
państwa członkowskie dopuszczają 
możliwość zdecydowania przez takich 
dostawców o przyczynieniu się przez nich 
do realizacji obowiązku określonego w 
ust. 2 w zakresie, w jakim te dostarczane 
biopaliwa będą zgodne z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju określonymi w 
art. 7b.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w ust. 1 skreśla się zdanie ostatnie; 

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju, jakie muszą spełniać biopaliwa i biopłyny, aby mogły być 
zaliczone na poczet realizacji celów niniejszej dyrektywy oraz być objęte programami 
wsparcia publicznego, powinny dotyczyć również wszystkich biopaliw wytwarzanych z 
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odpadów i pozostałości. Utrzymanie zwolnienia może doprowadzić do zakłócenia 
konkurencji. 

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 2015 r. Instalacja «działa», 
jeżeli prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw lub biopłynów.

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

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2015 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa i 
biopłyny muszą przynieść ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
35 % do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co 
najmniej 60 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

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

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 98/70/WE
Artykuł 7d – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., a 
następnie co dwa lata, Komisja 

5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., a 
następnie co dwa lata, Komisja 
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przygotowuje sprawozdanie dotyczące 
szacunkowych wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
IV części B i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji gazów 
cieplarnianych spowodowanych 
transportem i procesami technologicznymi.

przygotowuje i publikuje sprawozdanie 
dotyczące szacunkowych wartości 
typowych i standardowych określonych w 
załączniku IV części B i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji gazów 
cieplarnianych spowodowanych 
transportem i procesami technologicznymi.

Uzasadnienie

Dzięki opublikowaniu powyższego sprawozdania przez Komisję Europejską dane te będą 
bardziej dostępne, co przyczyni się do poprawy skuteczności działań na rzecz zmniejszenia 
emisji gazów.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania załącznika V do postępu 
naukowo-technicznego, w tym poprzez 
zmianę proponowanych wartości 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów przypisanych do danej grupy 
upraw; wprowadzenie nowych wartości na 
wyższych poziomach dezagregacji;
włączenie dodatkowych wartości, w 
stosownych przypadkach, gdy na rynek 
wejdą nowe surowce do produkcji 
biopaliw; przegląd kategorii, w których do 
biopaliw są przypisane zerowe emisje 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów; oraz opracowanie 
wskaźników dotyczących surowców 
uzyskiwanych z niespożywczego materiału 
celulozowego i z materiału 
lignocelulozowego, zgodnie z art. 10a.

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, pod 
warunkiem zapewnienia wsparcia dla 
badań i rozwoju innowacyjnych 
technologii w państwach członkowskich 
oraz uwzględnienia niezbędnej potrzeby 
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poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w 
oleje napędowe.

Uzasadnienie

Aby nie tworzyć niepewności, która mogłaby zniechęcać do inwestycji, celem przewidzianych 
środków będzie zachęcanie do badań i rozwoju w państwach członkowskich oraz 
zaspokojenie potrzeb rynku.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, dokonuje się na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, 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.
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Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, 
art. 8a ust. 3 i art. 10 ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
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. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, 
art. 7d ust. 5, art. 7d ust. 6, 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.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 
7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, art. 8a 
ust. 3 i art. 10 ust. 1 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 
7d ust. 5, art. 7d ust. 6, art. 7d ust. 7, art. 
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. Termin 
ten przedłuża się o 2 miesiące z inicjatywy 



AD\940493PL.doc 21/35 PE506.337v02-00

PL

Europejskiego lub Rady. Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 2 dodaje się nową literę 
w brzmieniu:
„oa) «zaawansowane biopaliwa» 
oznaczają biopaliwa produkowane z 
surowców niekonkurujących 
bezpośrednio z uprawami roślin 
spożywczych i paszowych. 
Niewyczerpujący wykaz zaawansowanych 
biopaliw został 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.”

Poprawka 28

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 oleju roślinnego i z 
etanolu wyprodukowanego z cukru, 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. 
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d).”;

Uzasadnienie

Biopaliwa skutkują efektem dźwigni dla innowacyjności w dziedzinach biotechnologii oraz 
procesów chemicznych roślin. Należy zatem wspierać badania i rozwój we wszystkich 
dziedzinach wykazujących duży potencjał.

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ust. 4 wprowadza się następujące 
zmiany:

c) w ust. 4 wprowadza się następujące 
zmiany:

w art. 3 ust. 4 dodaje się akapit drugi w 
brzmieniu:
Każde państwo członkowskie zapewnia, 
aby udział energii elektrycznej 
produkowanej ze źródeł odnawialnych we 
wszystkich rodzajach transportu w 2020 r. 
wynosił co najmniej 2 % końcowego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) ustęp 4 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
4. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
aby udział energii ze źródeł odnawialnych 
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we wszystkich rodzajach transportu w 
2020 r. wynosił co najmniej 10 % 
końcowego zużycia energii w transporcie 
w tym państwie członkowskim, a także by 
– dzięki znaczącemu udziałowi etanolu w 
osiągnięciu celu ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zwłaszcza w 
transporcie drogowym – udział etanolu 
stanowił co najmniej 3 % całkowitego 
zużycia konwencjonalnych biopaliw. 

Uzasadnienie

Nowe odkrycia naukowe potwierdzają, że etanol znacząco przyczynia się do obniżenia 
emisyjności transportu drogowego. Dlatego też w celu uniknięcia wykorzystania całego 
udziału konwencjonalnych biopaliw głównie na paliwo biodiesel, należy ustanowić specjalną 
subkwotę przeznaczoną na etanol.

Poprawka 31

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: (ii) dodaje się lit. d) w brzmieniu:
„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 jest następujący: 

- udział energii z biopaliw 
wyprodukowanych z upraw zbóż i innych 
upraw roślin wysokoskrobiowych, cukrów 
oraz upraw roślin oleistych nie może 
przekraczać 6,5 % końcowego zużycia 
energii w sektorze transportu w 2020 r;

- udział energii z zaawansowanych 
biopaliw wyprodukowanych z surowców 
wymienionych w załączniku IX wynosi 
maksymalnie 3% końcowego zużycia 
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energii w sektorze transportu w 2020 r.;
- udział energii zużywanej z innych typów 
odnawialnych źródeł energii, a także 
innych środków służących efektywności 
energetycznej i oszczędności energii we 
wszystkich rodzajach transportu.”

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) dodaje się lit. f) w brzmieniu:
f) do obliczenia udziału energii 
elektrycznej produkowanej z 
odnawialnych źródeł energii i zużywanej 
przez wszystkie rodzaje transportu 
kolejowego na potrzeby lit. a) i b) państwa 
członkowskie mogą wybrać albo średni 
udział energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii we Wspólnocie, albo udział 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii w ich własnym kraju. Ponadto do 
obliczenia ilości energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii zużywanej 
przez wszystkie rodzaje transportu 
kolejowego uznaje się, że zużycie to równe 
jest pomnożonej o 2,5 wartości 
energetycznej przypadającej na pobraną 
energię elektryczną z odnawialnych źródeł 
energii.

Uzasadnienie

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

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
4a. Celem łatwiejszego osiągnięcia celu 
określonego w ust. 4, każde państwo 
członkowskie promuje efektywność 
energetyczną i oszczędność energii i do 
nich zachęca. 
Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja wyda 
zalecenia dotyczące odpowiednich 
środków służących zwiększeniu 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii do celów akapitu pierwszego. 
Zalecenia te obejmują oszacowanie 
potencjału związanego z wdrożeniem 
środków służących efektywności 
energetycznej i oszczędności energii. 
Państwa członkowskie na tej podstawie 
przedstawiają krajowe plany działania 
dotyczące przyjmowania takich środków i 
mogą podjąć decyzję o uwzględnianiu 
osiągniętej efektywności energetycznej i 
oszczędności energii w obliczeniach do 
celów lit. b).

Uzasadnienie

Do realizacji celu ograniczenia emisji CO2 należy dążyć nie tylko poprzez substytucję 
paliwową, ale także poprzez środki na rzecz efektywności energetycznej i oszczędności 
energii.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) w ust. 4 dodaje się następującą lit. 
da):
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„da) W latach następujących po roku 
2020 państwa członkowskie mają za 
zadanie utrzymać udział energii ze źródeł 
odnawialnych przynajmniej na poziomie 
opisanym w pierwszym akapicie.”

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) dodaje się lit. e) w brzmieniu: (iii) dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„wkład: „wkład:

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

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

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

(ii) biopaliw wyprodukowanych z 
surowców wymienionych w załączniku IX 
część B jest uznawany za 1,2-krotność ich 
wartości energetycznej;

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

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

Zaawansowane biopaliwa produkowane z 
surowców, których wykaz znajduje się w 
załączniku IX mają stanowić 
maksymalnie 3% końcowego zużycia 
energii w transporcie w 2020 r.

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 

Wykaz surowców określony w załączniku 
IX może zostać dostosowany do postępu 
naukowo-technicznego. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących wykazu 
surowców określonego w załączniku IX, 
zgodnie z art. 25b, o ile przewidują one 
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surowców określonego w załączniku IX, 
zgodnie z art. 25b”

wsparcie dla badań i rozwoju 
innowacyjnych technologii w państwach 
członkowskich. 
Komisja Europejska przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
zharmonizowane rozwiązania problemu 
nadużyć związanych z podwójnym 
naliczaniem, które są skutkiem złego 
stosowania kryteriów określonych w lit. 
e).”

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 2015 r. Instalacja «działa», 
jeżeli prowadzona jest fizyczna produkcja 
biopaliw lub biopłynów.

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

W przypadku instalacji, które działały w 
dniu 1 lipca 2015 r. lub przed tą datą, do 
celów określonych w ust. 1 biopaliwa i 
biopłyny muszą przynieść ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
35 % do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co 
najmniej 60 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikające z wykorzystania biopaliw i 
biopłynów oblicza się zgodnie z art. 19 ust. 
1.”;

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
wynikające z wykorzystania biopaliw i 
biopłynów oblicza się zgodnie z art. 19 ust. 
1.”;
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Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Biopaliwa i biopłyny uwzględnione w 
celach, o których mowa w lit. a), b) i c) 
ust. 1 uzyskane z surowców rolnych 
uprawianych we Wspólnocie zgodnie z 
wymogami i normami zawartymi w 
postanowieniach, o których mowa we 
wspólnych zasadach dla systemów 
wsparcia bezpośredniego dla rolników w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
określonych systemach wsparcia dla 
rolników oraz zgodnie z wymogami 
minimalnymi w zakresie dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
określonymi zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 
2009 r., spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju wymienione w 
art. 17 ust. 3 do 5.

Poprawka 38

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 lit. 
b) w odniesieniu do ustalania 
szczegółowych definicji, w tym 
specyfikacji technicznych, wymaganych 
dla kategorii określonych w załączniku V 
część C pkt 9.”;
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 – litera e b (nowa)
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 19 – ustęp 8 a (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, 
wzrost plonów, wydajność produkcyjna 
oraz uprawy na opuszczonych lub 
niekultywowanych gruntach, działające 
na takiej podobnej zasadzie, jak premia 
przyznawana za biomasę uzyskiwaną z 
terenów na warunkach określonych w 
załączniku V część C pkt 8.”;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – 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
art. 19 ust. 7, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 lit. 
(o a), 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, art. 19 ust. 7 i art. 19 ust. 8a, 
powierza się Komisji na okres czterech lat
od [dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy]. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu czterech 
lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
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automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – 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. (o a), 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, art. 19 ust. 7 i art. 
19 ust. 8a, 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.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11
Dyrektywa 2009/28/WE
Artykuł 25b – 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 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2 lit. (o a), 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, art. 19 ust. 7 i art. 19 
ust. 8a wchodzi w życie tylko wówczas, 
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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.

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.

Poprawka 43

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. 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
poddające analizie, w oparciu najnowsze 
dostępne dowody naukowe oparte na 
najbardziej wiarygodnym modelu 
naukowym, skuteczność środków 
wprowadzonych niniejszą dyrektywą pod 
względem:

a) ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z pośredniej 
zmiany sposobu użytkowania gruntów, 
które są związane z produkcją biopaliw i 
biopłynów;
b) wspierania badań i rozwoju w zakresie 
nowych ścieżek produkcji 
zaawansowanych biopaliw, które nie 
konkurują z uprawami roślin spożywczych 
lub paszowych;
c) wspierania gromadzenia wiarygodnych 
i porównywalnych danych dotyczących 
emisji gazów cieplarnianych 
wynikających z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów;

Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na

Sprawozdaniu temu towarzyszy, w 
stosownym przypadku, wniosek 
ustawodawczy, opierający się na dowodach 
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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.

naukowych możliwych do uzyskania w 
oparciu o najbardziej wiarygodny model 
naukowy, mający na celu włączenie 
szacowanych wskaźników emisji 
wynikających z pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów do odpowiednich 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 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
Ponadto, mając na uwadze szacunki 
dotyczące pośredniej zmiany użytkowania 
gruntów, od dnia 1 stycznia 2021 r. należy 
zaprzestać udzielania zachęt w 
odniesieniu do biopaliw, które nie 
powodują istotnego ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych i są produkowane z 
upraw roślin spożywczych i paszowych.

Poprawka 44

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

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

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

a) Algi a) Algi

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

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

(c) Frakcja biomasy odpadów (c) Frakcja biomasy odpadów 
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przemysłowych przemysłowych

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

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
j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

j) Wytłoki z winogron i osady winne z 
drożdży

k) Łupiny orzechów
l) Łuski nasion
m) Kolby
n) Kora, gałęzie, liście, trociny i strużyny

o) Zużyty olej kuchenny
p) Materiał lignocelulozowy, w tym słoma, 
wytłoczyny z trzciny cukrowej, łupiny 
orzechów, łuski nasion i kolby, ale z 
wyłączeniem trocin, kłód tartacznych i 
kłód skrawanych.

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

Część B. Surowce, których wkład w 
realizację celu, o którym mowa w art. 3 
ust. 4, jest uznawany za 1,2 krotność 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

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”.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska bierze pod uwagę 
fakt, że wartość współczynników 
określonych w załączniku IX nie jest 
dostosowana do wszystkich produktów i że 
konieczne są dalsze rozmowy, aby 
uniknąć jakiejkolwiek niepewności 
prawnej.
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