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22.4.2015 A8-0025/99 

Poprawka  99 

Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł 

odnawialnych 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Stanowisko Rady 

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 98/70/WE 

Artykuł 7 b – ustęp 4 a (nowy) 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

 ba) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4a. Biopaliwa uwzględniane do celów, o 

których mowa w ust. 1, nie mogą 

pochodzić z odpadów lub pozostałości 

objętych celami ponownego wykorzystania 

i recyklingu zgodnie z art. 11 ust. 2 

dyrektywy 2008/98/WE. Państwa 

członkowskie dopilnowują, by 

wykorzystanie odpadów i pozostałości 

objętych zakresem dyrektywy 2008/98/WE 

do produkcji biopaliw i biopłynów 

uwzględnianych do celów, o których 

mowa w ust. 1, było zgodne z hierarchią 

postępowania z odpadami określoną w art. 

4 tej dyrektywy. Państwa członkowskie 

biorą naleŜycie pod uwagę zasady 

kaskadowego wykorzystania biomasy, 

uwzględniając regionalną i lokalną 

sytuację gospodarczą i technologiczną.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wykorzystując surowce państwa członkowskie powinny zapewnić respektowanie hierarchii 

postępowania z odpadami i kaskadowego wykorzystania biomasy. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Poprawka  100 

Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł 

odnawialnych 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Stanowisko Rady 

Artykuł 2 – punkt 2 – litera e 

Dyrektywa 2009/28/WE 

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 

aktów delegowanych zgodnie z art. 25a 

w celu zmiany wykazu surowców 

w załączniku IX część A polegającej na 

dodaniu surowców, lecz nie na usunięciu 

ich z wykazu. Komisja przyjmuje odrębny 

akt delegowany w odniesieniu do kaŜdego 

surowca, który ma zostać dodany do 

wykazu w załączniku IX część A. KaŜdy 

akt delegowany opiera się na analizie 

najnowszego postępu naukowo-

technicznego, z odpowiednim 

uwzględnieniem zasad hierarchii 

postępowania z odpadami, pozwalającej 

uznać, Ŝe dany surowiec nie generuje 

dodatkowego zapotrzebowania na grunty 

ani nie powoduje istotnych zakłóceń na 

rynkach w odniesieniu do produktów 

(ubocznych), odpadów ani pozostałości, 

zapewnia znaczne ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych w porównaniu 

z paliwami kopalnymi i nie grozi 

negatywnym wpływem na środowisko 

i bioróŜnorodność.; 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 

aktów delegowanych zgodnie z art. 25a 

w celu zmiany wykazu surowców 

w załączniku IX część A . Komisja 

przyjmuje odrębny akt delegowany 

w odniesieniu do kaŜdego surowca. KaŜdy 

akt delegowany opiera się na analizie 

najnowszego postępu naukowo-

technicznego, z odpowiednim 

uwzględnieniem zasad ustanowionej na 

mocy dyrektywy 2008/98/WE hierarchii 

postępowania z odpadami pozwalającej 

uznać, Ŝe dany surowiec nie generuje 

dodatkowego zapotrzebowania na grunty 

ani nie powoduje istotnych zakłóceń na 

rynkach w odniesieniu do produktów 

(ubocznych), odpadów ani pozostałości, 

zapewnia znaczne ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych w porównaniu 

z paliwami kopalnymi i nie grozi 

negatywnym wpływem na środowisko 

i bioróŜnorodność.; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

NaleŜy wspierać innowacyjne ekologiczne modele działalności, aby rozwijać nowe 

zastosowania dla surowców. Jeśli materiał uwaŜany dziś za pozostałość jutro okaŜe się 

produktem z uwagi na nową ocenę jego zastosowania w rezultacie badań naukowych i 

technologicznych, wtedy przepisy muszą się do takich zmian dostosować. W przeciwnym razie 

zaszkodzi to rynkowi i konkurencji oraz będzie miało skutek przeciwny do celów dyrektywy. 



 

AM\1058919PL.doc  PE555.106v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

22.4.2015 A8-0025/101 

Poprawka  101 

Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł 

odnawialnych 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Stanowisko Rady 

Artykuł 2 – punkt 5 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 2009/28/WE  

Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

 ba) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4a. Biopaliwa i biopłyny uwzględniane 

do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), 

b) i c), nie mogą pochodzić z odpadów i 

pozostałości objętych celami ponownego 

wykorzystania i recyklingu zgodnie z art. 

11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE. Państwa 

członkowskie dopilnowują, by 

wykorzystanie odpadów i pozostałości 

objętych zakresem dyrektywy 2008/98/WE 

do produkcji biopaliw i biopłynów 

uwzględnianych do celów, o których 

mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), było zgodne z 

hierarchią postępowania z odpadami 

określoną w art. 4 tej dyrektywy. Państwa 

członkowskie biorą naleŜycie pod uwagę 

zasady kaskadowego wykorzystania 

biomasy, uwzględniając regionalną i 

lokalną sytuację gospodarczą i 

technologiczną.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wykorzystując surowce państwa członkowskie powinny zapewnić respektowanie hierarchii 
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postępowania z odpadami i kaskadowego wykorzystania biomasy. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Poprawka  102 

Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł 

odnawialnych 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Stanowisko Rady 

Załącznik 2 – punkt 3 

Dyrektywa 2009/28/WE 

Załącznik IX – Część A – litera o 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

o) Frakcja biomasy odpadów i pozostałości 

z leśnictwa i gałęzi przemysłu opartych na 

leśnictwie, np. kora, gałęzie, trzebieŜ, 

liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, 

struŜyny, ług czarny, melasa, osad 

włóknisty, lignina i olej talowy. 

o) Frakcja biomasy odpadów i pozostałości 

z leśnictwa i gałęzi przemysłu opartych na 

leśnictwie, np. kora, gałęzie, trzebieŜ, 

liście, igły, wierzchołki drzew, ług czarny, 

melasa, osad włóknisty i lignina. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Olej talowy, struŜyny i trociny juŜ znalazły zastosowanie gospodarcze zgodnie z zasadą 

kaskadowego wykorzystania. Istotne jest, aby umoŜliwić przedsiębiorstwom chemicznym 

wykorzystującym biomasę i innym branŜom korzystającym z biomasy dalsze konkurowanie na 

zasadach rynkowych o dostęp do tych surowców do celów produkcji i innowacji. 

 

 

 


