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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przyjęta w 1998 r. dyrektywa w sprawie jakości paliw ustanawia wspólne wymogi 
specyfikacji UE dla benzyny i olejów napędowych wykorzystywanych w pojazdach 
drogowych, barkach żeglugi śródlądowej oraz maszynach jezdnych nieporuszających się po 
drogach, takich jak lokomotywy, maszyny do robót ziemnych i traktory.

Wniosek ten dotyczy zmiany dyrektywy w sprawie jakości paliw pod kątem ustanowienia 
nowych standardów dla paliw wykorzystywanych w transporcie w celu dalszego 
zredukowania zanieczyszczenia powietrza substancjami takimi jak siarka, pył i węglowodory 
poliaromatyczne. Ponadto zgodnie z nowymi normami wprowadzony zostanie obowiązek 
zmniejszenia wpływu paliw wykorzystywanych w transporcie drogowym na zmiany 
klimatyczne. Wreszcie zmiana ta może być postrzegana jako kluczowa dla realizacji przez UE 
celu, jakim jest ustanowienie do roku 2020 konsumpcji biopaliw stanowiącej 10% ogólnego 
wykorzystania benzyny i olejów napędowych.

Kluczowym działaniem przedstawionym we wniosku i mającym na celu upowszechnienie 
stosowania paliw o niższej zawartości węgla oraz biopaliw, jest nałożenie na dostawców 
obowiązku ograniczenia gazów cieplarnianych, jakie są emitowane podczas cyklu życia 
dostarczanych przez nich paliw (tj. podczas ich rafinowania, transportu i wykorzystywania) o 
1% rocznie począwszy od 2011 r.. Spowoduje to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 
10% do 2020 r., co równa się 500 mln ton CO2.

Ponadto, by umożliwić wykorzystanie w benzynie większej zawartości biopaliw, stworzona 
zostanie nowa mieszanka benzyny o wyższej dopuszczalnej zawartości dodatków 
zawierających tlen (tzw. związków tlenowych), w tym do 10 % etanolu. Różne mieszanki 
benzyny zostaną wyraźnie oznakowane w celu uniknięcia szkód na istniejących pojazdach, 
jeżeli etanol okaże się niekompatybilny z systemami paliwowymi niektórych pojazdów.
Sprawozdawca przyjmuje wniosek z zadowoleniem. Wspieranie dalszego upowszechnienia 
paliw o niskiej zawartości węgla oraz innych działań mających na celu redukcję emisji w 
łańcuchu produkcji paliw jest kluczowe dla uzyskania pewności, że sektor paliw przyczyni się 
również do osiągnięcia celów UE redukcji gazów cieplarnianych. Sprawozdawca 
zdecydowanie popiera koncept redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw w całym cyklu 
życia (ang. well-to-wheel), który uwzględnia również emisje będące wynikiem produkcji 
paliw. Jest to najlepszy sposób, by poprowadzić przemysł paliwowy w kierunku ogólnego 
trwałego rozwoju, dopuszczając jednocześnie niezbędną elastyczność. Sprawozdawca 
pochwala również proponowane zmniejszanie zawartości siarki w olejach napędowych, co 
pozwoli na zwiększenie wydajności pojazdów; redukcję emisji pyłów oraz umożliwienie w 
przyszłości wprowadzenia układów oczyszczania spalin.

Sprawozdawca uważa, że niższy poziom emisji może zostać osiągnięty jedynie poprzez 
przyjęcie lepiej skoordynowanego i zintegrowanego podejścia, które wymaga nie tylko 
wprowadzenia nowych produktów i technologii przez producentów przemysłu paliwowego i 
motoryzacyjnego i ich dostawców, ale również zobowiązań ze strony decydentów 
politycznych, dostawców infrastruktury oraz kierowców (dotyczących między innymi 
wprowadzenia opodatkowania opartego na emisji CO2, poprawy umiejętności i zachowania 
kierowców oraz bezpieczniejszej infrastruktury).
Sprawozdawca pragnie podkreślić, że należy ustanowić kruchą równowagę między 
wspieraniem rozwoju rynku biopaliw i unikaniem możliwego zagrożenia wystąpienia szkód 
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w istniejących pojazdach i w środowisku naturalnym. Z punktu widzenia sprawozdawcy 
wnioskowi Komisji brakuje w tym względzie równowagi, jako że wspiera on tylko jedno 
źródło składników biopaliw ze szkodą dla innych składników, które wiązałyby się z 
mniejszym zagrożeniem niekompatybilnością z istniejącymi pojazdami i środowiskiem 
naturalnym.

Większe zastosowanie etanolu jest bowiem nie tylko niekompatybilne z wieloma istniejącymi 
systemami paliwowymi pojazdów, ale również przyczyni się do zwiększenia emisji 
zanieczyszczających par. We wniosku Komisji wprowadzony zostało określenie dozwolonego 
przekroczenia poziomu ciśnienia pary dla benzyny zawierającej etanol. Pary te jednak, zwane 
również lotnymi związkami organicznymi, sprzyjają zanieczyszczeniu ozonem 
troposferycznym oraz mogą spowodować przedwczesną śmierć osób cierpiących z powodu 
trudności w oddychaniu i problemów kardiologicznych.
Sprawozdawca uważa, że można ulepszyć wniosek dopuszczając w nim również inne 
alternatywy (takie jak bio-ETBE, bio-TAEE, odnawialny biometan, biogaz oraz wodór), 
przyczyniając się w ten sposób do upowszechnienia stosowania paliw o niskiej zawartości 
węgla oraz redukcji emisji gazu cieplarnianego powstających przy produkcji paliw.
Dopuszczając większą elastyczność w stosowaniu wszystkich naturalnych składników, 
Europa mogłaby skorzystać z ich potencjalnego wkładu, by zrealizować nowe cele UE w 
zakresie biopaliw.

Sprawozdawca pragnie ponadto podkreślić, że innowacje techniczne są niezastąpionym 
elementem redukcji gazów cieplarnianych. Przykładowo zastosowanie wynalazku 
opatentowanego w Republice Czeskiej umożliwiłoby redukcję emisji gazów cieplarnianych 
nawet do 70%. Poszczególne odpady mogą zostać wykorzystane jako surowce wtórne.

Sprawozdawca pragnie wreszcie podkreślić potrzebę racjonalizacji całego systemu transportu 
w UE. Obecny poziom transportu drogowego jest zbyt wysoki, zaś poziom transportu 
kolejowego zbyt niski. Konieczne jest więc przygotowanie, przedstawienie i omówienie 
kompleksowego podejścia w zakresie zintegrowanego systemu transportu dla całej UE, 
obejmującego wszelkie stosowne środki transportu.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 2 PREAMBUŁY

(2) Komunikat Komisji dla Rady i (2) Komunikat Komisji dla Rady i 

                                               
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Parlamentu Europejskiego - Strategia 
tematyczna dotycząca zanieczyszczenia 
powietrza wyznaczył cele dotyczące 
ograniczenia emisji substancji 
zanieczyszczających do roku 2020. Cele te 
zostały określone na podstawie 
szczegółowej analizy kosztów i korzyści. W 
szczególności zakładają one obniżenie 
emisji SO2 o 82 %, emisji NOx o 60 %, 
lotnych związków organicznych (VOC) o 
51 % oraz pierwotnych cząstek PM2.5 o 
59 % w stosunku do emisji z 2000 r. W 
kolejnych aktach prawnych należy poruszyć 
wpływ zmian dyrektywy 98/70/WE na 
emisje VOC ze stacji paliw.

Parlamentu Europejskiego - Strategia 
tematyczna dotycząca zanieczyszczenia 
powietrza - wyznaczył cele dotyczące 
ograniczenia emisji substancji 
zanieczyszczających do roku 2020. Cele te 
zostały określone na podstawie 
szczegółowej analizy kosztów i korzyści. W 
szczególności zakładają one obniżenie 
emisji SO2 o 82 %, emisji NOx o 60 %, 
lotnych związków organicznych (VOC) o 
51 % oraz pierwotnych cząstek PM2.5 o 
59 % w stosunku do emisji z 2000 r. W 
kolejnych aktach prawnych należy również 
poruszyć wpływ zmian dyrektywy 
98/70/WE na emisje VOC ze stacji paliw.
Przed przedłożeniem projektu tego rodzaju 
kolejnych aktów prawnych Komisja 
powinna przedstawić sprawozdanie o 
postępach.

Uzasadnienie

Mając na uwadze znaczenie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także jej skutki dla 
producentów paliw i pojazdów, wszelka zmiana aktów prawnych zostanie dokonana na 
postawie sprawozdań o postępach, w których zostaną przedstawione skutki gospodarcze 
każdej propozycji, jej wpływ na środowisko, jak również na społeczeństwo.

Poprawka 2
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Wspólnota przyjęła przepisy 
ograniczające emisję substancji 
zanieczyszczających przez lekkie i ciężkie 
pojazdy drogowe. Specyfikacja paliw jest 
jednym z czynników wpływających na 
zdolność Wspólnoty do spełnienia takich 
norm emisji.

(5) Wspólnota przyjęła przepisy 
ograniczające emisję substancji 
zanieczyszczających przez lekkie i ciężkie 
pojazdy drogowe. Specyfikacja paliw jest 
jednym z czynników wpływających na 
zdolność Wspólnoty do spełnienia takich 
norm emisji. Emisje substancji 
zanieczyszczających mogą zostać 
zredukowane również poprzez zwiększenie 
wydajności energetycznej i rozwój 
miejskiego transportu publicznego, który 
jest wydajny z punktu widzenia zużycia 
energii.

Uzasadnienie

Zmianom klimatycznym można zapobiec poprzez zwiększenie wydajności energetycznej oraz 
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poprzez poprawę jakości transportu publicznego w miastach pod względem wydajności 
energetycznej. 80% populacji zamieszkuje miasta, natomiast transport miejski jest 
odpowiedzialny za 40% emisji CO2.

Poprawka 3
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu
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.

(6) Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu 
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. Zalecane jest 
dokonanie inwestycji w zakresie badań 
naukowych dotyczących biopaliw drugiej 
generacji, gdyż unikać należy konkurencji 
w zakresie wykorzystania gruntów z jednej 
strony pod uprawy przeznaczone do 
produkcji żywności, z drugiej zaś pod 
uprawy przeznaczone do produkcji 
biopaliw.

Uzasadnienie

Biopaliwa są istotne dla zmniejszenia zmian klimatycznych, jednak uprawy z przeznaczeniem 
do produkcji biopaliw nie powinny zastąpić upraw przeznaczonych do produkcji żywności ani 
prowadzić do nadmiernego wzrostu cen produktów rolnospożywczych.

Poprawka 4
PUNKT 13 PREAMBUŁY
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(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.

skreślony

Uzasadnienie

Wnioskowi Komisji brakuje równowagi, ponieważ wspiera on tylko jedno źródło składników 
biopaliw (etanol) ze szkodą dla innych składników. Większe zastosowanie etanolu jest 
niekompatybilne z wieloma istniejącymi systemami paliwowymi pojazdów i przyczyni się do 
zwiększenia emisji zanieczyszczających par, które sprzyjają tworzeniu się zanieczyszczenia 
ozonem troposferycznym oraz mogą spowodować przedwczesną śmierć osób cierpiących z 
powodu trudności w oddychaniu i problemów kardiologicznych. Istotne jest wprowadzenie 
większej elastyczności w stosowaniu także innych składników naturalnych (takich jak bio-
ETBE, bio-TAEE, odnawialny biometan, biogaz oraz wodór).

Poprawka 5
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.

skreślony

Uzasadnienie

Wnioskowi Komisji brakuje równowagi, ponieważ wspiera on tylko jedno źródło składników 
biopaliw (etanol) ze szkodą dla innych składników. Większe zastosowanie etanolu jest 
niekompatybilne z wieloma istniejącymi systemami paliwowymi pojazdów i przyczyni się do 
zwiększenia emisji zanieczyszczających par, które sprzyjają tworzeniu się zanieczyszczenia 
ozonem troposferycznym oraz mogą spowodować przedwczesną śmierć osób cierpiących z 
powodu trudności w oddychaniu i problemów kardiologicznych. Istotne jest wprowadzenie 
większej elastyczności w stosowaniu także innych składników naturalnych (takich jak bio-
ETBE, bio-TAEE, odnawialny biometan, biogaz oraz wodór).
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Poprawka 6
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.

skreślony

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję Europejską zwiększenie limitu ciśnienia pary nie może być 
uzasadnione względami ochrony środowiska i zdrowia.

Poprawka 7
PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Technologia biopaliw ulega zmianom.
Należy prowadzić dalsze badania dotyczące 
wszelkich możliwości przekształcania 
biomasy w paliwa transportowe. Należy 
przyjąć zrównoważone podejście do limitów 
określonych w dyrektywie w celu 
zwiększenia wykorzystania różnych 
biopaliw w stosownych przypadkach.
Należą do nich: metanol, etanol, alkohole 
wyższe, etery i inne związki tlenowe.

(21) Technologia biopaliw ulega zmianom.
Należy prowadzić dalsze badania dotyczące 
wszelkich możliwości przekształcania 
biomasy w paliwa transportowe. Należy 
przyjąć zrównoważone i neutralne pod 
względem technologii podejście do limitów 
określonych w dyrektywie w celu 
zwiększenia wykorzystania różnych 
biopaliw w stosownych przypadkach.
Należą do nich: metanol, etanol, alkohole 
wyższe, etery i inne związki tlenowe.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ciągłą ewolucję technologii produkcji biopaliw, jak również ich znaczenie 
w redukcji emisji gazów cieplarnianych, zasada neutralności technologicznej jest kluczowa 
dla zapewnienia swobody konkurencji.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA C)

Artykuł 3 ustęp 3 (Dyrektywa 98/70/WE)
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3. Paliwo spełniające wymogi specyfikacji 
określone w załączniku III jest oznaczone w 
języku krajowym słowami „benzyna o 
niskiej zawartości biopaliwa”.

3. 3. Paliwo spełniające wymogi 
specyfikacji określone w załączniku III jest 
oznaczone w języku krajowym słowem 
„benzyna”.

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 o 
niskiej zawartości paliw niekopalnych”.

Uzasadnienie

Określenie 'paliwo' może być mylące dla konsumentów. W każdym razie określenie„benzyna o 
wysokiej zawartości biopaliwa” powinno być zarezerwowane dla benzyny, która pierwotnie 
charakteryzuje się wysoką zawartością biokomponentów. Benzyna zawierająca od 0 do 5% 
komponentów niekopalnych powinna być z tych względów nazwana 'benzyną', a benzyna 
zawierająca od 5 do 10% komponentów niekopalnych powinna zostać nazwana „benzyną o 
niskiej zawartości paliw niekopalnych”.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7b (dyrektywa 98/70/WE)

Artykuł 7b
Dodanie etanolu do benzyny

Środki dotyczące szczegółów dodawania 
etanolu do benzyny, a w szczególności 
ciśnienia pary określonego w załączniku VI 
oraz istniejących możliwości, mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie są przyjmowane zgodnie z 
procedurą opisaną w art. 11 ust. 2.”

skreślony

Uzasadnienie

Wnioskowi Komisji brakuje równowagi, ponieważ wspiera on tylko jedno źródło składników 
biopaliw (etanol) ze szkodą dla innych składników. Większe zastosowanie etanolu jest 
niekompatybilne z wieloma istniejącymi systemami paliwowymi pojazdów i przyczyni się do 
zwiększenia emisji zanieczyszczających par, które sprzyjają tworzeniu się zanieczyszczenia 
ozonem troposferycznym oraz mogą spowodować przedwczesną śmierć osób cierpiących z 
powodu trudności w oddychaniu i problemów kardiologicznych. Istotne jest wprowadzenie 
większej elastyczności w stosowaniu także innych składników naturalnych (takich jak bio-
ETBE, bio-TAEE, odnawialny biometan, biogaz oraz wodór).
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Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7b a (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

Artykuł 7ba
Kryteria stabilności dla biokomponentów 

paliw
1. Jedynie biokomponenty spełniające 
kryteria stabilności, których wpływ na 
redukcję emisji gazów cieplarnianych został 
udowodniony w oparciu o ich cykl życia 
uznawane są za paliwa przyczyniające się 
do realizacji celu określonego w art. 7a.
2. Należy przyjąć kryteria stabilności 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
11 ust. 2.

Uzasadnienie

Należy zlecić Dyrekcji ds. Ochrony Środowiska Komisji przedstawienie propozycji w zakresie 
obowiązkowych kryteriów stabilności dla biokomponentów w paliwach, które powinny zostać 
przyjęte w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. W swoim sprawozdaniu 
przedmiotowo właściwa komisja PE powinna przedstawić sugestie bardziej szczegółowych 
kryteriów, jakie należałoby już obecnie zawrzeć w dyrektywie.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 8 a (Dyrektywa 98/70/WE)

Artykuł 8a Artykuł 8a
Dodatki metaliczne Dodatki metaliczne

Komisja kontynuuje opracowywanie 
odpowiedniej metodologii testowania w 
odniesieniu do wykorzystania dodatków 
metalicznych w paliwach.

Kierując się istniejącymi pracami 
Wspólnego Centrum Badawczego i 
wykorzystując istniejące dane, Komisja 
kontynuuje opracowywanie odpowiedniej 
metodologii testowania w odniesieniu do 
wykorzystania dodatków metalicznych w 
paliwach, a korzystając z tego rodzaju 
metodologii, ocenia czy należy 
zaproponować ograniczenia w zakresie tych 
dodatków, które uznano za szkodliwe dla 
skutecznego działania technologii 
ograniczających zanieczyszczenia.

Poprawka 12
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ARTYKUŁ 1 PUNKT 7
Artykuł 9 litera (c) (dyrektywa 98/70/WE)

(c) limity ciśnienia pary w przypadku 
dodania etanolu do benzyny;

skreślona

Uzasadnienie

Wnioskowi Komisji brakuje równowagi, ponieważ wspiera on tylko jedno źródło składników 
biopaliw (etanol) ze szkodą dla innych składników. Większe zastosowanie etanolu jest 
niekompatybilne z wieloma istniejącymi systemami paliwowymi pojazdów i przyczyni się do 
zwiększenia emisji zanieczyszczających par, które sprzyjają tworzeniu się zanieczyszczenia 
ozonem troposferycznym oraz mogą spowodować przedwczesną śmierć osób cierpiących z 
powodu trudności w oddychaniu i problemów kardiologicznych. Istotne jest wprowadzenie 
większej elastyczności w stosowaniu także innych składników naturalnych (takich jak bio-
ETBE, bio-TAEE, odnawialny biometan, biogaz oraz wodór).

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT 7 A (nowy)

Artykuł 9 a (nowy)(Dyrektywa 98/70/WE)

(7a) Dodaje się artykuł 9a w brzmieniu:
„Artykuł 9a

Aby przyczynić się do realizacji celów Unii 
Europejskiej w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych oraz do ustanowienia 
mechanizmu sprawozdawczości i kontroli 
emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia 
paliw stosowanych w transporcie 
drogowym, do 31 grudnia 2010 r. Komisja:
1. Opracowuje sprawozdanie dla 
Parlamentu i Rady w sprawie możliwych 
mechanizmów redukcji emisji. Komisja 
zwraca szczególną uwagę na:
a) opracowanie odpowiedniej metodologii w 
zakresie oceny emisji gazów cieplarnianych 
w cyklu życia paliw stosowanych w 
transporcie drogowym;
b) wyjaśnienie zależności między wszelkim 
mechanizmem redukcji a systemem handlu 
uprawnieniami do emisji w UE oraz 
zobowiązaniami państwa członkowskiego 
wynikającymi z przystąpienia do protokołu 
z Kioto;
c) ponowne zbadanie wykonalności i 
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harmonogramu stopniowego osiągania 
celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych;
d) ocenę handlowych, gospodarczych i 
społecznych skutków osiągnięcia tych 
celów.
2. Na podstawie tego sprawozdania Komisja 
może przedłożyć Parlamentowi i Radzie 
propozycje zmian tej dyrektywy, zgodnie z 
postanowieniami dyrektywy2000/30/WE 
oraz innymi właściwymi przepisami 
przyjętymi w jej następstwie.”

Uzasadnienie

Pomimo że pożądane jest ustanowienie mechanizmu kontroli i sprawozdawczości w 
odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie 
drogowym, należy najpierw opracować zharmonizowaną i sprecyzowaną metodologię 
skutecznego obliczania tych emisji. Ustanowienie celu 10% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych jest na obecnym etapie przedwczesne, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na 
objętość i stabilność biopaliw, które będą dostępne i promowane w UE – kwestie te muszą 
zostać rozwiązane w przyszłych aktach prawnych. Komisja powinna zaproponować 
wprowadzenie zmian do dyrektywy dopiero po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych 
warunków wstępnych.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT 12

Załącznik III przypis 5 (dyrektywa 98/70/WE)

W załączniku III wprowadza się 
następujące zmiany:
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.”

skreślony

Uzasadnienie

Wnioskowi Komisji brakuje równowagi, ponieważ wspiera on tylko jedno źródło składników 
biopaliw (etanol) ze szkodą dla innych składników. Większe zastosowanie etanolu jest 
niekompatybilne z wieloma istniejącymi systemami paliwowymi pojazdów i przyczyni się do 
zwiększenia emisji zanieczyszczających par, które sprzyjają tworzeniu się zanieczyszczenia 
ozonem troposferycznym oraz mogą spowodować przedwczesną śmierć osób cierpiących z 
powodu trudności w oddychaniu i problemów kardiologicznych. Istotne jest wprowadzenie 
większej elastyczności w stosowaniu także innych składników naturalnych (takich jak bio-
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ETBE, bio-TAEE, odnawialny biometan, biogaz oraz wodór).

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13 LITERA A)
Załącznik IV (Dyrektywa 98/70/WE)

(a) w rzędzie „Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne” wartość w 
kolumnie „Maksimum” zmienia się na „8”.

(a) w rzędzie „Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne” wartość w 
kolumnie „Maksimum” zmienia się na „6”.

Uzasadnienie

Obniżenie górnego limitu odzwierciedla obecną sytuację na rynku. Zawartość policyklicznych 
węglowodorów aromatycznych w niemal wszystkich paliwach na rynku jest rzędu 1 do 6%.

Poprawka 16
ZAŁĄCZNIK

Załącznik V tytuł (Dyrektywa 98/70/WE)

SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE DLA 
PALIW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA 
RYNKU, PRZEZNACZONYCH DO 
POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W 
SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM

SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE DLA 
PALIW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA 
RYNKU, ZAWIERAJĄCYCH MINIMUM 
5% v/v BIOKOMPONENTÓW
PRZEZNACZONYCH DO POJAZDÓW 
WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z 
ZAPŁONEM ISKROWYM

Uzasadnienie

Proponowane zmiany wymagają, by benzyna o niskiej zawartości biopaliw zawierała 
przynajmniej 5% v/v biokomponentów, umożliwiając jednocześnie wybór tych komponentów 
dystrybutorowi. Maksymalne wartości poszczególnych biokomponentów zostały już 
przedstawione w tabeli. Poszczególne minimalne wartości nie są wymagane, jako że 
całkowita minimalna wartość została określona w wysokości 5%.

Poprawka 17
ZAŁĄCZNIK

Załącznik V wiersze 19 a-19 e (nowe) (Dyrektywa 98/70/WE)

POPRAWKI PARLAMENTU

Biokomponenty % v/v 5
---Bioetanol (mogą być konieczne czynniki 
stabilizujące)

% v/v 10
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--- Bioalkohole zawierające 3 atomy węgla 
na cząsteczkę

% v/v 7

--- Bioalkohole zawierające 4 lub więcej 
atomów węgla na cząsteczkę

% v/v 10

--- Bioetery zawierające 5 lub więcej 
atomów węgla na cząsteczkę

% v/v 22

Uzasadnienie

Proponowane zmiany wymagają, by benzyna o niskiej zawartości biopaliw zawierała 
przynajmniej 5% v/v biokomponentów, umożliwiając jednocześnie wybór tych komponentów 
dystrybutorowi. Maksymalne wartości poszczególnych biokomponentów zostały już 
przedstawione w tabeli. Poszczególne minimalne wartości nie są wymagane, jako że 
całkowita minimalna wartość została określona w wysokości 5%.W proponowanych 
granicach możliwe jest osiągnięcie ekwiwalentu 10% zawartości biopaliwa (etanol).

Poprawka 18
ZAŁĄCZNIK

Załącznik V przypis 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.

Uzasadnienie

Wnioskowi Komisji brakuje równowagi, ponieważ wspiera on tylko jedno źródło składników 
biopaliw (etanol) ze szkodą dla innych składników. Większe zastosowanie etanolu jest 
niekompatybilne z wieloma istniejącymi systemami paliwowymi pojazdów i przyczyni się do 
zwiększenia emisji zanieczyszczających par, które sprzyjają tworzeniu się zanieczyszczenia 
ozonem troposferycznym oraz mogą spowodować przedwczesną śmierć osób cierpiących z 
powodu trudności w oddychaniu i problemów kardiologicznych. Istotne jest wprowadzenie 
większej elastyczności w stosowaniu także innych składników naturalnych (takich jak bio-
ETBE, bio-TAEE, odnawialny biometan, biogaz oraz wodór).

Poprawka 19
ZAŁĄCZNIK

Załącznik VI (dyrektywa 98/70/WE)

Załącznik skreślono
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Uzasadnienie

Wnioskowi Komisji brakuje równowagi, ponieważ wspiera on tylko jedno źródło składników 
biopaliw (etanol) ze szkodą dla innych składników. Większe zastosowanie etanolu jest 
niekompatybilne z wieloma istniejącymi systemami paliwowymi pojazdów i przyczyni się do 
zwiększenia emisji zanieczyszczających par, które sprzyjają tworzeniu się zanieczyszczenia 
ozonem troposferycznym oraz mogą spowodować przedwczesną śmierć osób cierpiących z 
powodu trudności w oddychaniu i problemów kardiologicznych. Istotne jest wprowadzenie 
większej elastyczności w stosowaniu także innych składników naturalnych (takich jak bio-
ETBE, bio-TAEE, odnawialny biometan, biogaz oraz wodór).
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