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29.6.2022 A9-0199/108

Poprawka 108
Ciarán Cuffe, Jutta Paulus, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0199/2022
Søren Gade
Zrównoważone paliwa lotnicze (inicjatywa ReFuelEU Aviation)
(COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zrównoważone paliwa lotnicze to 
ciekłe paliwa typu „drop-in”, mogące w 
pełni zastąpić konwencjonalne paliwa 
lotnicze i kompatybilne z istniejącymi 
silnikami statków powietrznych. Na 
szczeblu globalnym certyfikowanych jest 
szereg ścieżek produkcji zrównoważonych 
paliw lotniczych do zastosowań w 
lotnictwie cywilnym lub wojskowym. Pod 
względem technologicznym 
zrównoważone paliwa lotnicze są gotowe, 
by odegrać ważną rolę w zmniejszaniu 
emisji z transportu lotniczego już w bardzo 
krótkiej perspektywie czasowej. Oczekuje 
się, że w perspektywie średnio- i 
długoterminowej będą one stanowiły 
większą część koszyka energetycznego w 
lotnictwie. Ponadto dzięki odpowiednim 
międzynarodowym normom dotyczącym 
paliwa zrównoważone paliwa lotnicze 
mogą przyczynić się do obniżenia 
zawartości substancji aromatycznych 
paliwa końcowego stosowanego przez 
operatora, a tym samym pomogą 
zmniejszyć emisje inne niż CO2. Jeśli 
chodzi o inne alternatywne rozwiązania w 
zakresie zasilania statków powietrznych, 
takie jak energia elektryczna lub ciekły 
wodór, oczekuje się, że będą one 
stopniowo przyczyniać się do obniżenia 
emisyjności transportu lotniczego, 
począwszy od lotów krótkodystansowych.

(8) Zrównoważone paliwa lotnicze to 
ciekłe paliwa typu „drop-in”, mogące w 
pełni zastąpić konwencjonalne paliwa 
lotnicze i kompatybilne z istniejącymi 
silnikami statków powietrznych. Na 
szczeblu globalnym certyfikowanych jest 
szereg ścieżek produkcji zrównoważonych 
paliw lotniczych do zastosowań w 
lotnictwie cywilnym lub wojskowym. Pod 
względem technologicznym 
zrównoważone paliwa lotnicze są gotowe, 
by odegrać ważną rolę w zmniejszaniu 
emisji z transportu lotniczego już w bardzo 
krótkiej perspektywie czasowej. Oczekuje 
się, że w perspektywie średnio- i 
długoterminowej będą one stanowiły 
większą część koszyka energetycznego w 
lotnictwie. Ponadto dzięki odpowiednim 
międzynarodowym normom dotyczącym 
paliwa zrównoważone paliwa lotnicze 
mogą przyczynić się do obniżenia 
zawartości substancji aromatycznych 
paliwa końcowego stosowanego przez 
operatora, a tym samym pomogą 
zmniejszyć emisje inne niż CO2. Jeśli 
chodzi o inne alternatywne rozwiązania w 
zakresie zasilania statków powietrznych, 
takie jak energia elektryczna lub ciekły 
wodór, oczekuje się, że będą one 
stopniowo przyczyniać się do obniżenia 
emisyjności transportu lotniczego, 
począwszy od lotów krótkodystansowych. 
Niektóre paliwa typu „drop-in”, takie jak 
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w szczególności wykorzystujące 
technologię przetwarzania 
hydrorafinowanych estrów i kwasów 
tłuszczowych (HEFA), są w pełni 
dopracowane i wykorzystują surowiec, 
jakim są tłuszcze z odpadów, o 
skuteczniejszym zastosowaniu w sektorze 
morskim. Aby uniknąć dodatkowych 
emisji dwutlenku węgla w systemie 
transportowym Unii jako całości oraz 
bezpośrednich inwestycji w rozwój 
technologii wykorzystujących więcej 
surowców, wkład SAF z HEFA powinien 
być ograniczony w odniesieniu do części A 
i B załącznika IX do dyrektywy (UE) 
2018/2001 („dyrektywa w sprawie energii 
odnawialnej”). Niniejsze rozporządzenie 
jeszcze bardziej przyspieszy rozwój 
naukowy i wdrażanie tych technologii, jak 
również innowacji komercyjnej w 
stosunku do tych technologii, 
umożliwiając przedsiębiorcom rozważenie 
ich w związku z obowiązkiem dotyczącym 
zrównoważonych paliw lotniczych 
określonym w niniejszym rozporządzeniu, 
w momencie gdy technologie te staną się 
gotowe do wykorzystania i dostępne w 
handlu. Zwiększy to również pewność i 
przewidywalność rynku oraz będzie 
stanowiło zachętę do inwestowania w 
nowe niezbędne technologie.

Or. en
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29.6.2022 A9-0199/109

Poprawka 109
Ciarán Cuffe, Jutta Paulus, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0199/2022
Søren Gade
Zrównoważone paliwa lotnicze (inicjatywa ReFuelEU Aviation)
(COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Jak wskazano w sprawozdaniu 
Komisji z 23 grudnia 2020 r. 
zatytułowanym „Zaktualizowana analiza 
wpływu na klimat emisji lotniczych innych 
niż CO2 oraz potencjalnych środków z 
zakresu polityki zgodnie z art. 30 ust. 4 
dyrektywy w sprawie unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji”, wpływ 
na klimat skutków działalności lotniczej 
innych niż CO2 oszacowano na co 
najmniej taki sam jak w przypadku emisji 
samego CO2, dlatego należy się pilnie 
zająć tą sprawą. Ograniczenie zawartości 
związków aromatycznych i siarki 
w konwencjonalnych paliwach kopalnych 
nie tylko przyniosłoby korzyści dla 
klimatu, ograniczając ocieplenie 
spowodowane powstawaniem smug 
kondensacyjnych na dużych 
wysokościach, ale również poprawiłoby 
jakość powietrza wokół portów lotniczych 
i na ich obszarze za sprawą zmniejszenia 
ilości tlenków siarki, pyłu zawieszonego 
wywołanego związkami siarki oraz sadzy. 
Ograniczenie zawartości związków 
aromatycznych i siarki przyczyniłoby się 
też do poprawy jakości paliwa dzięki 
wyższej gęstości energetycznej oraz do 
zmniejszenia zapotrzebowania na 
konserwację ze względu na mniejszą ilość 
sadzy. W związku z tym dzięki 
odpowiednim międzynarodowym normom 
dotyczącym paliwa zrównoważone paliwa 
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lotnicze mogą przyczynić się do obniżenia 
zawartości substancji aromatycznych w 
paliwie końcowym stosowanym przez 
operatora, a tym samym pomóc 
zmniejszyć emisje inne niż CO2. Niniejsze 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
złagodzenia wpływu lotnictwa 
niezwiązanego z emisją CO2. W związku z 
tym, aby uzyskać więcej informacji na 
temat tego wpływu i ewentualnych 
środków z zakresu polityki, dostawcy 
paliwa lotniczego powinni mieć obowiązek 
monitorowania zawartości zarówno 
związków aromatycznych, jak i siarki we 
wszystkich partiach konwencjonalnych 
paliw lotniczych wprowadzanych na rynek 
unijny oraz informowania o tych 
poziomach Agencji i Komisji. Komisja 
powinna ponadto opublikować do 2024 r. 
sprawozdanie dotyczące sposobów 
optymalizacji zawartości związków 
aromatycznych i siarki w paliwie do 
silników odrzutowych. Sprawozdanie to 
powinno opierać się na najlepszej 
dostępnej wiedzy naukowej oraz 
możliwościach technologicznych i 
operacyjnych, a także zapewniać wysoki 
poziom bezpieczeństwa i ochrony. W 
stosownych przypadkach, na podstawie 
tego sprawozdania Komisja powinna 
przedstawić wniosek legislacyjny w 
sprawie sposobu znacznego obniżenia 
zawartości substancji aromatycznych i 
siarki w paliwie lotniczym.

Or. en
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29.6.2022 A9-0199/110

Poprawka 110
Ciarán Cuffe, Jutta Paulus, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0199/2022
Søren Gade
Zrównoważone paliwa lotnicze (inicjatywa ReFuelEU Aviation)
(COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
propagować większą przejrzystość w 
kwestii śladu ekologicznego lotnictwa. 
Użytkownikom usług lotniczych należy 
dostarczać informacje na temat 
pochodzących z lotów emisji w całym 
cyklu życia, w tym na temat stosowania 
zrównoważonych paliw alternatywnych, 
tak aby mogli oni podejmować świadome 
decyzje dotyczące swoich potrzeb 
transportowych i związanego z nimi 
wpływu na środowisko. W tym celu należy 
stworzyć kompleksowy unijny system 
etykietowania efektywności środowiskowej 
lotnictwa, który może dostarczyć 
użytkownikom usług lotniczych jasnych i 
łatwo zrozumiałych informacji na temat 
efektywności środowiskowej lotnictwa, a 
także informacji na temat typowych emisji 
gazów cieplarnianych z alternatywnych 
rodzajów transportu, przy jednoczesnym 
propagowaniu zintegrowanego 
jednolitego rynku i równych warunków 
działania. Przy tworzeniu takiego systemu 
etykietowania można wykorzystać 
istniejące i bieżące prace na szczeblu 
unijnym lub innym.

Or. en
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29.6.2022 A9-0199/111

Poprawka 111
Ciarán Cuffe, Jutta Paulus, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0199/2022
Søren Gade
Zrównoważone paliwa lotnicze (inicjatywa ReFuelEU Aviation)
(COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „loty korporacyjne” oznaczają 
operacje lub wykorzystanie statku 
powietrznego przez przedsiębiorstwa lub 
osoby w celu przewozu pasażerów lub 
towarów, co ma pomóc w prowadzeniu ich 
działalności biznesowej, w przypadku gdy 
statek powietrzny jest używany w celach 
powszechnie nieuważanych za użytek 
publiczny i jest pilotowany przez osoby 
posiadające przynajmniej ważną licencję 
pilota zawodowego z uprawnieniem do 
lotów według wskazań przyrządów;

Or. en
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29.6.2022 A9-0199/112

Poprawka 112
Ciarán Cuffe, Jutta Paulus, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0199/2022
Søren Gade
Zrównoważone paliwa lotnicze (inicjatywa ReFuelEU Aviation)
(COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „zrównoważone paliwa lotnicze” 
(„SAF”) oznaczają paliwa lotnicze typu 
„drop-in” będące syntetycznymi paliwami 
lotniczymi, zaawansowanymi biopaliwami 
zdefiniowanymi w art. 2 akapit drugi pkt 
34 dyrektywy (UE) 2018/2001 lub 
biopaliwami wytworzonymi z surowców 
wymienionych w załączniku IX część B do 
tej dyrektywy, które spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju i emisji gazów 
cieplarnianych określone w art. 29 ust. 2–7 
tej dyrektywy oraz są certyfikowane 
zgodnie z art. 30 tej dyrektywy;

– „zrównoważone paliwa lotnicze” 
(„SAF”) oznaczają paliwa lotnicze będące 
syntetycznymi paliwami lotniczymi, 
zaawansowanymi biopaliwami 
zdefiniowanymi w art. 2 akapit drugi 
pkt 34 dyrektywy (UE) 2018/2001 lub 
biopaliwami wytworzonymi z surowców 
wymienionych w załączniku IX część B do 
tej dyrektywy, które spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju i emisji gazów 
cieplarnianych określone w art. 29 ust. 2–7 
tej dyrektywy oraz są certyfikowane 
zgodnie z art. 30 tej dyrektywy;

Or. en
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29.6.2022 A9-0199/113

Poprawka 113
Ciarán Cuffe, Jutta Paulus, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0199/2022
Søren Gade
Zrównoważone paliwa lotnicze (inicjatywa ReFuelEU Aviation)
(COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „syntetyczne paliwa lotnicze” 
oznaczają paliwa będące paliwami 
odnawialnymi pochodzenia 
niebiologicznego, zgodnie z definicją 
określoną w art. 2 akapit drugi pkt 36 
dyrektywy (UE) 2018/2001, 
wykorzystywane w lotnictwie;

– „syntetyczne paliwa lotnicze” 
oznaczają paliwa będące paliwami 
odnawialnymi pochodzenia 
niebiologicznego, zgodnie z definicją 
określoną w art. 2 akapit drugi pkt 36 
dyrektywy (UE) 2018/2001, 
wykorzystywane w lotnictwie, lub wodór 
odnawialny bądź odnawialną energię 
elektryczną; w przypadku syntetycznych 
paliw lotniczych, których produkcja 
wymaga węgla, węgiel ten powinien być w 
miarę możliwości pozyskiwany z 
bezpośredniego wychwytywania 
dwutlenku węgla z powietrza;

Or. en
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29.6.2022 A9-0199/114

Poprawka 114
Ciarán Cuffe, Jutta Paulus, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0199/2022
Søren Gade
Zrównoważone paliwa lotnicze (inicjatywa ReFuelEU Aviation)
(COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – tiret 10 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „prywatne loty rekreacyjne” 
oznaczają wykorzystanie statku 
powietrznego do celów osobistych lub 
rekreacyjnych niezwiązanych 
z prowadzeniem działalności lub 
przeznaczeniem zawodowym.

Or. en
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29.6.2022 A9-0199/115

Poprawka 115
Ciarán Cuffe, Jutta Paulus, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0199/2022
Søren Gade
Zrównoważone paliwa lotnicze (inicjatywa ReFuelEU Aviation)
(COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Następujących zrównoważonych paliw 
lotniczych nie uwzględnia się przy 
obliczaniu minimalnych udziałów 
zrównoważonych paliw lotniczych 
określonych w załączniku I:
1) zrównoważone paliwa lotnicze 
produkowane z roślin spożywczych i 
pastewnych, roślin międzyplonowych, 
destylatów kwasów tłuszczowych oleju 
palmowego i wszystkich materiałów 
pochodzenia palmowego i sojowego, 
tłuszczów zwierzęcych kategorii 3 oraz 
sopstoku i jego pochodnych

Or. en
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29.6.2022 A9-0199/116

Poprawka 116
Ciarán Cuffe, Jutta Paulus, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0199/2022
Søren Gade
Zrównoważone paliwa lotnicze (inicjatywa ReFuelEU Aviation)
(COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Następujących zrównoważonych paliw 
lotniczych nie uwzględnia się przy 
obliczaniu minimalnych udziałów 
zrównoważonych paliw lotniczych 
określonych w załączniku I:
1) zrównoważone paliwa lotnicze 
wytworzone z pochodzących z recyklingu 
paliw węglowych, o których mowa w art. 2 
akapit drugi pkt 35 dyrektywy (UE) 
2018/2001.

Or. en
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29.6.2022 A9-0199/117

Poprawka 117
Ciarán Cuffe, Jutta Paulus, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0199/2022
Søren Gade
Zrównoważone paliwa lotnicze (inicjatywa ReFuelEU Aviation)
(COM(2021)0561 – C9-0332/2021 – 2021/0205(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć udziały minimalne, o 
których mowa w akapicie pierwszym, 
biopaliwa produkowane z surowców 
wymienionych w załączniku IX część B do 
dyrektywy (UE) 2018/2001 nie mogą 
stanowić więcej niż 1,7 % całości 
dostarczanego paliwa lotniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ENVI.


