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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Projekt dyrektywy przedstawiony przez Komisję Europejską, dotyczący specyfikacji 
benzyny, paliwa diesel i olejów napędowych oraz zmieniający dyrektywę 98/70/WE z dnia 13 
października 1998 r., stanowi istotny etap na drodze do promowania i rozwoju biopaliw w 
Unii Europejskiej.

Parlament Europejski zawsze popierał, zajmując wielokrotnie stanowisko w tej sprawie, 
wszelkie inicjatywy Unii Europejskiej mające na celu zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. Na szczycie Rady Europejskiej w dniach 8 i 9 marca 2007 r. zdecydowano, że 
energia odnawialna będzie stanowić 20% energii zużywanej w Unii Europejskiej w 2020 r., a 
biopaliwa mają z kolei stanowić 10% zużywanych paliw.

Ponadto prowadzone obecnie reformy organizacji rynku upraw roślin ograniczają rynek zbytu 
odnośnych produktów. Biopaliwa oferują rolnikom alternatywne możliwości, umacniając tym 
samym europejską politykę gospodarki przestrzennej i zatrudnienia na obszarach wiejskich. 
Co więcej, ziemie leżące obecnie odłogiem stanowią rezerwy na pokrycie tego nowego 
zapotrzebowania.

W tym kontekście złożony przez Komisję Europejską projekt dyrektywy mającej na celu 
poprawę specyfikacji benzyn zawierających biopaliwa, stanowi istotny element europejskiej 
polityki, umożliwiając ich łatwiejsze wykorzystanie. 

Należy de facto pilnie zapewnić spójność specyfikacji technicznych zawartych w dyrektywie 
98/70/WE z politycznymi celami Unii Europejskiej.
Po pierwsze, realizacja europejskich celów dotyczących stosowania biopaliw będzie możliwa 
jedynie wówczas, jeżeli producenci i dystrybutorzy zapewnią bezpośrednie dodawanie 
etanolu do benzyny. Rozwiązanie polegałoby na tym, że przedsiębiorstwa paliwowe 
udostępniałyby producentom lub dystrybutorom biopaliw odpowiednią ilość benzyny o 
niskiej lotności. Obecnie tak nie jest. Aby ominąć tę przeszkodę, Komisja Europejska 
proponuje zatem zmianę obecnych specyfikacji benzyn.

Ponadto państwa członkowskie, które chciałyby już teraz wdrożyć postanowienia dotyczące 
bezpośredniego dodawania etanolu do benzyny, spełniając tym samym wolę europejskiego 
społeczeństwa, miałyby taką możliwość. Uzasadnienie to jest tym bardziej zasadne, że 
zmiana dyrektywy miała nastąpić już pod koniec 2005 r., czyli opóźnienie wynosi zatem 
ponad dwa lata.

Rozwój technologiczny silników i biopaliw, które będą mogły być stosowane w przyszłości, 
prowadzi do stwierdzenia, że przyszłe mieszanki przekroczą obecny limit udziału etanolu w 
benzynie wynoszący 5%. Choć cel ten jest bardzo pożądany, ponieważ odpowiada on 
dokładnie polityce zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, należy jednak czuwać nad tym, 
aby informacje dla konsumentów były jak najpełniejsze, aby uniknąć jakikolwiek problemów 
związanych ze stosowaniem biopaliw do starszych silników, które nie są przystosowane do 
nowej benzyny.

Zgodnie z europejską dyrektywą nr 85/536/EWG europejski park samochodowy może 
obecnie stosować paliwo zawierające do 5% bioetanolu lub do 15% ETBE. W tej sytuacji 
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proponuje się stosowanie uproszczonego znakowania ograniczonego jedynie do benzyn 
zawierających ponad 5% etanolu lub ponad 15% ETBE.

Rozwój biopaliw jest tylko jednym z elementów europejskiej polityki zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w sektorze transportu. Jeżeli Unii Europejskiej chce przestrzegać 
międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie ochrony środowiska, należy w trybie pilnym 
określić nowe wymogi obowiązujące w tym sektorze.

Komisja Europejska proponuje zawarcie w projekcie dyrektywy procedury mającej na celu 
określenie środków, jakie należy przyjąć, aby przestrzegać zasady zmniejszenia emisji CO2 w 
sektorze transportu dla okresu od 1 stycznia 2011 r. do 2020 r.

Cel zmniejszenia o 10% w ciągu dziesięciu lat emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych 
podczas pełnego cyklu życia paliw, przez jednostkę energii, odpowiada polityce, jakiej 
oczekują wszyscy europejscy obywatele. Znaczenie tego celu pociągałoby za sobą 
konieczność przeprowadzenia specjalnej debaty w ramach instytucji europejskich służącej 
określeniu niezbędnych środków. 

Uwzględniając naglący charakter sprawy, Komisja Rolnictwa popiera założenie włączenia 
tych postanowień do dyrektywy, choć jej nadrzędnym celem jest zmiana jakości benzyny.

Komisja Rolnictwa zwraca jednak szczególną uwagę na kwestię definicji środków, które 
powinny zostać ustanowione decyzją na szczeblu europejskim i wdrażane przez państwa 
członkowskie od 1 stycznia 2009 r. W tym celu zwraca się ona do Komisji o informowanie 
Parlamentu Europejskiego o przebiegu rozmów, a w szczególności o przedstawienie mu 
sprawozdania z przyczyn ewentualnego opóźnienia we wprowadzeniu tych środków w życie.

POPRAWKI

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

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu (6) Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu 

                                               
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. 
w sprawie wspierania użycia w transporcie 
biopaliw lub innych paliw odnawialnych 
dąży do promowania wykorzystania 
biopaliw we Wspólnocie. Wspólnotowa 
strategia na rzecz biopaliw została 
uszczegółowiona w komunikacie Komisji z 
2006 r. – Strategia UE na rzecz biopaliw.
Wskazując na zamiar podejmowania 
dalszych wysiłków na rzecz opracowywania 
biopaliw i rozwoju technologii biopaliw, 
komunikat ten jednocześnie stwierdza, że 
wzrost sektora biopaliw nie powinien 
prowadzić do zwiększonych szkód dla 
środowiska oraz kładzie nacisk na 
konieczność poprawy w zakresie
ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
Komunikat uznaje także konieczność 
podejmowania działań wspierających dalszy 
rozwój technologii biopaliw.

Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. 
w sprawie wspierania użycia w transporcie 
biopaliw lub innych paliw odnawialnych 
dąży do promowania wykorzystania 
biopaliw we Wspólnocie. Biopaliwa są 
jednym ze sposobów osiągnięcia celów 
określonych przez Unię Europejską w 
dziedzinie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, zwłaszcza w transporcie. 
Wspólnotowa strategia na rzecz biopaliw 
została uszczegółowiona w komunikacie 
Komisji z 2006 r. – Strategia UE na rzecz 
biopaliw. Wskazując na zamiar 
podejmowania dalszych wysiłków na rzecz 
opracowywania biopaliw i rozwoju 
technologii biopaliw, komunikat ten 
jednocześnie stwierdza, że wzrost sektora 
biopaliw nie powinien prowadzić do 
zwiększonych szkód dla środowiska oraz 
kładzie nacisk na konieczność poprawy w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych. Komunikat uznaje także 
konieczność podejmowania działań 
wspierających dalszy rozwój technologii 
biopaliw.

Poprawka 2
PUNKT 9 PREAMBUŁY

(9) Spalanie paliw stosowanych w 
transporcie drogowym odpowiada za około 
20 % emisji gazów cieplarnianych w UE.
Jednym ze sposobów ograniczenia emisji 
jest ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia tych paliw. Cel 
ten można osiągnąć na kilka sposobów.
Mając na uwadze dążenie Wspólnoty do 
dalszego ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych oraz znaczący udział emisji 
pochodzących z transportu drogowego, 
właściwe jest opracowanie mechanizmu, 
który zobowiązywałby dostawców do 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia 
dostarczanych przez nich paliw oraz do 
ograniczania takich emisji o ustaloną 
wartość w stosunku rocznym począwszy od 
roku 2010. Jako że jednym ze skutków

(9) Spalanie paliw stosowanych w 
transporcie drogowym odpowiada za około 
20 % emisji gazów cieplarnianych w UE. W 
celu zmniejszenia emisji konieczne jest 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w
cyklu życia tych paliw. Cel ten można 
osiągnąć na kilka sposobów. Mając na 
uwadze dążenie Wspólnoty do dalszego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz znaczący udział emisji pochodzących z 
transportu drogowego, właściwe jest 
opracowanie mechanizmu, który 
zobowiązywałby dostawców do 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia 
dostarczanych przez nich paliw oraz do 
ograniczania takich emisji o ustaloną 
wartość w stosunku rocznym począwszy od 
roku 2010. Jako że jednym z celów 
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dyrektywy będzie zwiększenie możliwości 
wykorzystania biopaliw, zasady 
sprawozdawczości dotyczącej gazów 
cieplarnianych oraz mechanizm redukcji 
zostaną opracowane zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2003/30/WE.

dyrektywy jest zwiększenie możliwości 
wykorzystania biopaliw, zasady 
sprawozdawczości dotyczącej gazów 
cieplarnianych oraz mechanizm redukcji 
zostaną opracowane zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2003/30/WE i wprowadzone w 
życie najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r.

Uzasadnienie

Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements 
internationaux en la matière.

D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des 
essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer 
sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison 
pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les 
dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments 
indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce 
cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de 
déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

Poprawka 3
PUNKT 9 A (nowy) PREAMBUŁY

(9a) Zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych jest koniecznością, której 
muszą się wszyscy podporządkować. Unia 
Europejska powinna wskazać, poprzez 
określone cele, możliwość realizacji polityki 
zobowiązującej do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych. Uwzględniając 
związaną z tym stawkę w zakresie ochrony 
środowiska, konieczne jest także 
wprowadzenie w życie przed 1 stycznia 2009 
r. mechanizmu sprawozdawczości i redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli nie 
będzie to miało miejsca, Komisja 
poinformuje Parlament o przyczynach, 
które doprowadziły do takiego opóźnienia.

Uzasadnienie

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jest koniecznością, jakiej muszą się 
podporządkować wszystkie kraje. Unia Europejska powinna wskazać, poprzez określone cele, 
możliwość realizacji polityki zobowiązującej do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. 
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Poprawka 4
PUNKT 11 PREAMBUŁY

(11) Komisja wyznaczyła sobie cel
osiągnięcia co najmniej 10 % udziału 
biopaliw w paliwach transportowych do 
roku 2020. Stały postęp techniczny w 
dziedzinie technologii samochodowej i 
paliwowej połączony z pragnieniem 
zapewnienia optymalnego poziomu ochrony 
zdrowia i środowiska wymagają 
przeprowadzenia okresowego przeglądu 
specyfikacji paliw w oparciu o dalsze 
badania i analizy wpływu dodatków i 
składników biopaliw na emisje substancji 
zanieczyszczających. W związku z tym 
należy regularnie przedstawiać 
sprawozdania z możliwości ułatwienia 
dekarbonizacji paliw transportowych.

(11) Unia Europejska wyznaczyła sobie cel 
osiągnięcia co najmniej 10 % udziału 
biopaliw w paliwach transportowych do 
roku 2020. Stały postęp techniczny w 
dziedzinie technologii samochodowej i 
paliwowej połączony z pragnieniem 
zapewnienia optymalnego poziomu ochrony 
zdrowia i środowiska wymagają 
przeprowadzenia okresowego przeglądu 
specyfikacji paliw w oparciu o dalsze 
badania i analizy wpływu dodatków i 
składników biopaliw na emisje substancji 
zanieczyszczających. W związku z tym 
należy regularnie przedstawiać 
sprawozdania z możliwości ułatwienia 
dekarbonizacji paliw transportowych.

Uzasadnienie

Parlament Europejski zawsze bronił ambitnego celu stosowania biopaliw. Rada Europejska 
przypomniała z kolei w swoim komunikacje z dnia 8 i 9 marca cel obowiązkowego stosowania 
co najmniej 10% biopaliw w paliwach wykorzystywanych w transporcie.

Poprawka 5
PUNKT 11 A (nowy) PREAMBUŁY

(11a) Komisja opracowuje wniosek 
legislacyjny, który zagwarantuje, że 
produkcja paliwa z surowych produktów 
roślinnych nie zagrozi bezpieczeństwu 
żywnościowemu.

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem wspólnej polityki rolnej jest bezpieczeństwo żywnościowe ludności.
Surowce do produkcji paliw roślinnych rosną na tym samych obszarach co środki spożywcze.
Dlatego za pomocą przepisów należy zapewnić, że stosowanie surowych produktów 
roślinnych nie zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu, również w krajach rozwijających się.

Poprawka 6
PUNKT 12 A (nowy) PREAMBUŁY
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(12a) Dodanie etanolu do benzyny zmienia 
w sposób nieliniowy ciśnienie pary tak 
otrzymanego paliwa.

Uzasadnienie

Właściwe zrozumienie problemów prowadzi do zmiany porządku poprawek.

Poprawka 7
PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Szczegóły dotyczące mieszania etanolu 
z benzyną, w szczególności limitów 
dotyczących ciśnienia pary oraz możliwości 
zapewnienia, że mieszanki etanolu nie 
przekroczą dopuszczalnych limitów 
ciśnienia pary należy poddać przeglądowi na 
podstawie doświadczeń ze stosowania 
dyrektywy 98/70/WE.

(13) (13) Szczegóły dotyczące mieszania 
etanolu z benzyną, w szczególności limitów 
dotyczących ciśnienia pary oraz możliwości 
zapewnienia, że mieszanki etanolu nie 
przekroczą dopuszczalnych limitów 
ciśnienia pary należy poddać przeglądowi na 
podstawie doświadczeń ze stosowania 
dyrektywy 98/70/WE. W rzeczywistości 
ciśnienie pary mieszanek jest również 
związane z wyjściowym składem benzyny.

Uzasadnienie

Przy stałej lotności etanolu dla danego stężenia, skład benzyny użytej w mieszance jest 
czynnikiem decydującym o lotności produktu końcowego.

Poprawka 8
PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) Mieszanie etanolu z benzyną powoduje 
wzrost ciśnienia pary paliwa, które w 
przypadku mieszanek paliwa należy 
kontrolować w celu ograniczenia emisji 
substancji zanieczyszczających powietrze.

(14) Ciśnienia pary mieszanek paliwa 
należy kontrolować w celu ograniczenia 
emisji substancji zanieczyszczających 
powietrze. W rzeczywistości wzrost 
ciśnienia pary mieszanki benzyny z 
etanolem osiąga wartość maksymalną przy 
dodatku etanolu w ilości 5% objętości, a 
następnie ciśnienie to maleje dla mieszanek 
o wyższym stężeniu.

Uzasadnienie

Wzrost ciśnienia pary mieszanki osiąga wartość maksymalną po dodaniu etanolu w ilości 
wynoszącej 5% objętości mieszanki; następnie maleje one dla mieszanek o wyższym stężeniu.
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Poprawka 9
PUNKT 15 PREAMBUŁY

(15) Dodanie etanolu powoduje nieliniową 
zmianę ciśnienia mieszanki paliwa. W celu 
zapewnienia, że ciśnienie pary benzyny 
wynikające z połączenia jakichkolwiek 
dwóch prawnie dozwolonych mieszanek 
etanolu i benzyny mieści się w limicie 
ciśnienia pary, niezbędne jest określenie 
dozwolonego przekroczenia poziomu 
ciśnienia pary w tych mieszankach, 
odpowiadającego rzeczywistemu wzrostowi 
ciśnienia pary spowodowanemu przez 
dodanie określonej ilości etanolu do 
benzyny.

(15) Dodanie etanolu powoduje nieliniową 
zmianę ciśnienia mieszanki paliwa. W celu 
zapewnienia, że ciśnienie pary benzyny 
wynikające z połączenia jakichkolwiek 
dwóch prawnie dozwolonych mieszanek 
etanolu i benzyny mieści się w limicie 
ciśnienia pary, niezbędne jest określenie 
dozwolonego przekroczenia poziomu 
ciśnienia pary w tych mieszankach, tak aby
uwzględniał on wyjściową jakość benzyny i 
odpowiadał tym samym rzeczywistemu 
wzrostowi ciśnienia pary spowodowanemu 
przez dodanie określonej ilości etanolu do 
benzyny.

Uzasadnienie

Przy stałej lotności etanolu dla danego stężenia, skład benzyny użytej w mieszance jest 
czynnikiem decydującym o lotności produktu końcowego.

Poprawka 10
PUNKT 16 PREAMBUŁY

(16) Aby zachęcić do korzystania z paliw o 
niskiej zawartości węgla przy jednoczesnym 
przestrzeganiu celów dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza, rafinerie 
powinny w idealnym przypadku udostępnić 
benzynę o nikim ciśnieniu pary w 
wymaganych ilościach. Jako że obecnie nie 
ma to miejsca, limit dla ciśnienia pary w 
mieszankach z etanolem zostaje zwiększony 
w celu umożliwienia rozwoju rynku.

(16) Aby zachęcić do korzystania z paliw o 
niskiej zawartości węgla przy jednoczesnym 
przestrzeganiu celów dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza, rafinerie 
powinny w idealnym przypadku udostępnić 
benzynę o nikim ciśnieniu pary w 
wymaganych ilościach. Trzeba niestety 
stwierdzić, że obecnie nie ma to miejsca, 
ponieważ dostępność benzyny o niskim 
ciśnieniu pary jest jeszcze wyraźnie 
niewystarczająca.

Uzasadnienie

Codziennością jest niestety fakt, że europejskie rafinerie nie udostępniają producentom 
biopaliw stosującym mieszanki etanolu z benzyną niezbędnej ilości benzyny o niskim ciśnieniu 
pary. Sytuacja ta jest godna pożałowania, ponieważ hamuje rozwój biopaliw i stawia pod 
znakiem zapytania cele polityczne określone przez Unię Europejską.

Poprawka 11
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PUNKT 16 A (nowy) PREAMBUŁY

(16a) W związku z tym niedoborem należy 
zwiększyć maksymalne dopuszczalne 
ciśnienie pary dla mieszanek zawierających 
etanol, aby umożliwić konieczny rozwoju 
rynku biopaliw. 

Uzasadnienie

W odpowiedzi na niepokoje producentów biopaliw dotyczące niewystarczającego 
zaopatrzenia w benzynę o niskim ciśnieniu pary, a także aby obejść postawę rafinerii, 
zaproponowano podwyższenie maksymalnego ciśnienia pary dopuszczalnego dla mieszanek 
zawierających etanol.

Poprawka 12
PUNKT 16 B (nowy) PREAMBUŁY

(16a) Specyfikacje dotyczące benzyny, 
paliwa diesel i olejów napędowych miały 
już zostać zmienione przed dniem 31 
grudnia 2005 r. Powstałe opóźnienie 
spowodowało przesunięcie terminu 
realizacji celów politycznych Unii 
Europejskiej dotyczących zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
transportu.

Uzasadnienie

Dyrektywa 2003/30 przewidywała zmianę specyfikacji dotyczących benzyny, paliwa diesel i 
oleju napędowego przed dniem 31 grudnia 2005 r.

Poprawka 13
PUNKT 16 C (nowy) PREAMBUŁY

(16c) Aby nie zwiększać powstałego 
opóźnienia we wdrażaniu celów 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w sektorze transportu Komisja czuwa nad 
tym, aby umożliwić państwom 
członkowskim zezwolenie na jak najszybsze 
bezpośrednie dodawanie etanolu do 
benzyny.
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Uzasadnienie

Nie do pomyślenia jest dalsze zwiększanie opóźnienia trwającego od grudnia 2005 r. Aby 
załagodzić tę niekorzystną sytuację należałoby umożliwić odstępstwo państwom 
członkowskim, które w trosce o realizację celów Unii Europejskiej w zakresie zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych, stosują lub chciałyby stosować środki zatwierdzone tą 
dyrektywą, promując bezpośrednie dodawanie etanolu do benzyny.

Poprawka 14
PUNKT 16 D (nowy) PRAMBUŁY

(16d) W związku z tym, że nowe paliwa 
mogą stanowić pewne ryzyko dla 
niektórych starych silników, konieczne jest 
wprowadzenie odpowiedniego znakowania 
paliw o większej zawartości biopaliw niż 
paliwa dostępne obecnie na rynku w celu 
informowania klientów.

Uzasadnienie

Przepisy projektu dyrektywy powinny w pełni odpowiadać na niepokoje konsumentów. W 
przeciwnym przypadku cele Unii Europejskiej w zakresie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych nie będą mogły zostać zrealizowane. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli 
starych pojazdów, których budowa nie uwzględniała nowych paliw.

Poprawka 15
PUNKT 19 PRAMBUŁY

(19) W ramach tworzenia nowego 
mechanizmu kontroli emisji gazów 
cieplarnianych, Komisji należy przyznać 
uprawnienia do określenia metodologii, 
która będzie stosowana do celów 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym oraz 
paliw stosowanych w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach. Jako że 
środki te, mające na celu dostosowanie 
dopuszczalnych metod analitycznych 
określonych w art. 10 dyrektywy 98/70/WE 
mają zasięg ogólny i mają na celu 
uzupełnienie tej dyrektywy poprzez dodanie 
nowych elementów innych niż istotne, 
należy je przyjąć zgodnie z procedurą 

(19) W ramach tworzenia nowego 
mechanizmu kontroli emisji gazów 
cieplarnianych, Komisji należy przyznać 
uprawnienia do określenia metodologii, 
która będzie stosowana do celów 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym oraz 
paliw stosowanych w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach. Komisja 
regularnie informuje Parlament Europejski 
o napotkanych trudnościach, w 
szczególności w przypadku opóźnienia we 
wprowadzaniu tych środków w życie. Jako 
że środki te, mające na celu dostosowanie 
dopuszczalnych metod analitycznych 
określonych w art. 10 dyrektywy 98/70/WE 
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regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną 
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

mają zasięg ogólny i mają na celu 
uzupełnienie tej dyrektywy poprzez dodanie 
nowych elementów innych niż istotne, 
należy je przyjąć zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną 
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Uzasadnienie

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza w sektorze transportu, stanowi jeden z 
głównych celów Parlamentu Europejskiego, który jest wyrazicielem niepokojów zgłaszanych 
przez wszystkich europejskich obywateli w tym zakresie. Dlatego też Parlament Europejski 
zwraca się o włączenie go we wszystkie etapy opracowywania środków dotyczących emisji 
gazów cieplarnianych oraz o informowanie go o jakimkolwiek opóźnieniu w przygotowaniu i 
wprowadzaniu tych środków w życie.

Poprawka 16
PUNKT 21 A (nowy) PREAMBUŁY

(21a) Badania nad nowymi silnikami 
emitującymi mniej gazów cieplarnianych 
powinny być wspierane na szczeblu 
wspólnotowym. Powinny one także 
umożliwiać przewidzenie rozwoju paliw, 
które będą dostępne w ciągu najbliższych 
dwudziestu lat.

Uzasadnienie

Postęp techniki dotyczy także silników. Badania nad nowymi silnikami emitującymi mniej 
gazów cieplarnianych powinny być wspierane na szczeblu wspólnotowym. Z drugiej strony 
badania te powinny także przewidywać rozwój paliw, które będą dostępne w ciągu 
najbliższych dwudziestu lat. Będą one zawierać większe stężenie biopaliwa - przemysł 
samochodowy pracuje już nad paliwami zawierającymi 20% - 30% etanolu.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA C)

Artykuł 3 akapit 1 (dyrektywa 98/70/WE)

«3. Paliwo spełniające wymogi specyfikacji 
określone w załączniku III jest oznaczone w 
języku krajowym słowami „benzyna o 
niskiej zawartości biopaliwa”.

«3. Paliwo spełniające wymogi specyfikacji 
określone w załączniku III nie wymaga 
specjalnego oznakowania informującego o 
dodatku etanolu lub ETBE.
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Uzasadnienie

Można stwierdzić, że obecny park samochodowy Unii Europejskiej może stosować paliwa 
zawierające do 5% etanolu lub 15% ETBE. Stosowanie benzyny zawierającej mniej niż 5% 
etanolu lub mniej niż 15% ETBE jest obecnie powszechną praktyką w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Wzmianka o dodatku niewielkiej ilości etanolu lub ETBE 
nie stanowi już zatem elementu decydującego o należytym informowaniu konsumenta.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA C)

Artykuł 3 ustęp 3 akapit 2 (dyrektywa 98/70/WE)

Paliwo spełniające wymogi specyfikacji 
określone w załączniku V jest oznaczone w 
języku krajowym słowami „benzyna o 
wysokiej zawartości biopaliwa”.

Paliwo spełniające wymogi specyfikacji 
określone w załączniku V jest oznaczone w 
języku krajowym słowami „benzyna 
wzbogacona o biopaliwa”.

Uzasadnienie

W odniesieniu do benzyny zawierającej ponad 5% etanolu lub ponad 15% ETBE, jedynie 
najnowszy park samochodowy może stosować takie mieszanki. Dlatego też należy zwrócić 
uwagę konsumenta na informacje o benzynie zawierającej ponad 5% etanolu lub ponad 15% 
ETBE, aby uniknąć jakichkolwiek problemów wynikających z użycia przez konsumenta paliwa 
nieodpowiedniego dla jego pojazdu i wskazać mu benzynę najwłaściwszą w świetle celów 
określonych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B A) (nowy)

Artykuł 3 ustęp 2 litera c a) (nowa) (dyrektywa 98/70/WE)

b a) w ust. 2 dodaje się lit. c a) w 
brzmieniu:
„c a) Państwa Członkowskie zapewniają 
również, że nie później niż do dnia 
1 stycznia 2012 r. paliwo bezołowiowe o 
zawartości bioetanolu, wynoszącej co 
najmniej 70 % v/v, będzie zgodne ze 
specyfikacjami w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego określonymi w 
załączniku VI a).”

Uzasadnienie

W przypadku nowego paliwa E 85 konieczne jest wprowadzenie ustalonych specyfikacji w 
zakresie ochrony środowiska naturalnego, biorąc pod uwagę wysoką zawartość bioetanolu, 
wynoszącą co najmniej 70 % v/v.
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Poprawka 20
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 a ustęp 3 a (nowy) (dyrektywa 98/70/WE)

(3a) Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie z metodologii 
przyjętej w odniesieniu do informacji 
określonych w ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu, a także z niezbędnych środków 
podjętych z tytułu ust. 3 niniejszego 
artykułu.
Komisja informuje Parlament Europejski o 
jakimkolwiek opóźnieniu we wprowadzaniu 
w życie celów niniejszej dyrektywy 
dotyczących zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych.

Uzasadnienie

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jest koniecznością, jakiej muszą się 
podporządkować wszystkie kraje. Unia Europejska powinna wskazać, poprzez określone cele, 
możliwość realizacji polityki zobowiązującej do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Uwzględniając związaną z tym stawkę w zakresie ochrony środowiska, konieczne jest także 
wprowadzenie mechanizmu sprawozdawczości i redukcji emisji gazów cieplarnianych przed 1 
stycznia 2009 r. Jeżeli nie będzie to miało miejsca, Komisja poinformuje niezwłocznie 
Parlament o przyczynach, które doprowadziły do ewentualnego opóźnienia.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 1 PUNKT 12

Załącznik III (dyrektywa 98/70/WE)

W przypisie 5 dodaje się następujący tekst:
„Jeżeli paliwo zawiera etanol, maksymalne 
ciśnienie pary w okresie letnim może 
przekroczyć 60kPa o wartość określoną w 
tabeli w załączniku VI.”

W przypisie 5 dodaje się następujący tekst:
„Jeżeli paliwo zawiera etanol, maksymalne 
ciśnienie pary może przekroczyć 
dopuszczalny limit określony dla danej pory 
roku, wskazany w załączniku VI.”

Uzasadnienie

Należy ułatwiać bezpośrednie dodawanie bioetanolu do benzyny w trakcie całego roku.

Poprawka 22
ZAŁĄCZNIK V, wiersz 11 (Zawartość tlenu), kolumna 4 (dyrektywa 98/70/WE)
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3,7 4,0

Uzasadnienie

Europejska norma referencyjna dla benzyny bezołowiowej - norma EN 228 - przewiduje, że 
gęstość tej benzyny musi mieścić się w przedziale od 720 do 775 kg/m3 w temperaturze 15°C. 
W przypadku, gdy 10% v/v etanolu zostanie dodane do benzyny o gęstości z dolnego 
przedziału (720kg/m3), zawartość tlenu w tak zmieszanej benzynie przekroczyłaby 3,7% m/m, 
a zatem nie mieściłaby się ona w granicach normy: określenie maksymalnej zawartości tlenu 
na poziomie 4% m/m umożliwia dodanie 10% v/v etanolu do każdej benzyny bezołowiowej 
zgodnej z normą, bez ryzyka niezgodności benzyny z normą po zmieszaniu.

Poprawka 23
ZAŁĄCZNIK

Załącznik V, przypis na stronie 4 (dyrektywa 98/70/WE)

(4) Dla państw członkowskich, w których 
występują arktyczne lub trudne warunki 
zimowe, maksymalne ciśnienie pary nie 
przekracza 70,0 kPa. Jeżeli paliwo zawiera 
etanol, maksymalne ciśnienie pary w okresie 
letnim może przekroczyć 60kPa o wartość 
określoną w tabeli w załączniku VI.

(4) Dla państw członkowskich, w których 
występują arktyczne lub trudne warunki 
zimowe, maksymalne ciśnienie pary nie 
przekracza 70,0 kPa. Jeżeli paliwo zawiera 
etanol, maksymalne ciśnienie pary w okresie 
letnim może przekroczyć dopuszczalny limit 
określony dla danej pory roku, wskazany w 
tabeli w załączniku VI.

Uzasadnienie

Należy ułatwiać bezpośrednie dodawanie bioetanolu do benzyny w trakcie całego roku.

Poprawka 24
ARTYKUŁ 1 PUNKT 15 A (nowy)

Załącznik VI a (nowy) (dyrektywa 98/70/WE)

15 A Dodaje się załącznik VI a) znajdujący się w załączniku do niniejszej dyrektywy.

"ZAŁĄCZNIK VI A

SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE DLA PALIW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RYNKU, 
PRZENACZONYCHDO POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM 

SAMOCZYNNYM

Typ: paliwo E 85
Wymogi stosowania i metody analityczne

Limity (2)

Parametry (1)
Jedno
stka Minimalne Maksymalne
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Liczba oktanowa badania 95 -
Liczba oktanowa silnika

85 -
- Alkohole wyższe (C3-C8) % v/v - 2,0
- Metanol % v/v - 1,0
- Etery zawierające 5 lub więcej 
atomów węgla na cząsteczkę

% v/v - 5,2
Zawartość siarki mg/lg - 1

Wymogi związane z klimatem i metody analityczne
Limity (2)

Klasa A (lato) Klasa B (zima)

Parametry (1)
Jedno
stka Minimalne

Maksymal
ne Minimalne

Maksymal
ne

- Etanol i alkohole wyższe % v/v 753 86 703 80
- Super 95 zgodnie z normą EN 228 % v/v - 25 - 30
- Ciśnienie pary kPa 35 60 50 90

(1) Metody testów określone w normie EN 228:1999. Państwa członkowskie mogą przyjąć metodę analityczną określoną w normie 
zastępczej EN 228:1999 jeśli możliwe jest wykazanie, że metoda ta cechuje się co najmniej taką samą dokładnością i co najmniej takim 
samym stopniem precyzji co metoda analityczna, którą zastępuje.
(2) Wartości podane w specyfikacji są wartościami „rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości granicznych zastosowano warunki normy 
ISO 4259 „Produkty ropopochodne - Określanie i stosowanie precyzyjnych danych odnoszących się do metod badania”, dla określenia 
wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną różnicę 2R powyżej zera (R = odtwarzalność). Wyniki indywidualnych pomiarów 
interpretuje się na podstawie kryteriów określonych w normie ISO 4259 (opublikowanej w 1995 r.).
(3) Państwa członkowskie mogą zdecydować o sprzedaży paliwa E 85 o minimalnej zawartości 65% v/v zgodnie z normami krajowymi 
przyjętymi na podstawie europejskiej normy CWA 15293:2005.”

Uzasadnienie

W przypadku nowej benzyny E 85 konieczne jest wprowadzenie ustalonych specyfikacji w 
zakresie ochrony środowiska naturalnego, biorąc pod uwagę wysoką zawartość bioetanolu, 
wynoszącą co najmniej 70 % v/v.
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