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Projekt sprawozdania (PE392.119v01-00)
Dorette Corbey
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
98/70/WE w odniesieniu do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającej 
mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących 
z wykorzystania paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 
1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi 
śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Gintaras Didžiokas

Poprawka 32
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Jeden z aspektów emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z transportu 
znalazł rozwiązanie w polityce Wspólnoty 
dotyczącej emisji CO2 przez samochody 
osobowe. Paliwa stosowane w transporcie 
drogowym odpowiadają za znaczącą część 
łącznych emisji gazów cieplarnianych w 
państwach Wspólnoty. Monitorowanie i 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia paliw może pomóc Wspólnocie 
w osiągnięciu celów dotyczących 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przez dekarbonizację paliw transportowych.

(4) Jeden z aspektów emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z transportu 
znalazł rozwiązanie w polityce Wspólnoty 
dotyczącej emisji CO2 przez samochody 
osobowe. Paliwa stosowane w transporcie 
drogowym odpowiadają za znaczącą część 
łącznych emisji gazów cieplarnianych w 
państwach Wspólnoty. Monitorowanie i 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia paliw pochodzenia kopalnego
może pomóc Wspólnocie w osiągnięciu 
celów dotyczących ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych przez dekarbonizację 
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paliw transportowych. W przyszłym wniosku 
w sprawie dyrektywy o odnawialnych 
źródłach energii Komisja powinna 
przedstawić minimalne normy ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych z biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Objęcie tym środkiem biopaliw skłoniłoby europejski rynek paliwowy do importowania 
wszystkich rodzajów biopaliw. Oznaczałoby to znaczną utratę bezpieczeństwa 
energetycznego, bezpieczeństwa żywnościowego i miejsc pracy, a także zahamowanie rozwoju 
społeczno-gospodarczego w Europie. W konsekwencji uniemożliwiłoby to osiągnięcie celu 
Unii Europejskiej, jakim jest zajęcie pozycji światowego lidera w dziedzinie technologii 
stabilnych biopaliw w następnym dziesięcioleciu, paraliżując przyszłą konkurencyjność 
europejską.

Poprawkę złożyli Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Poprawka 33
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Jeden z aspektów emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z transportu 
znalazł rozwiązanie w polityce Wspólnoty 
dotyczącej emisji CO2 przez samochody 
osobowe. Paliwa stosowane w transporcie 
drogowym odpowiadają za znaczącą część 
łącznych emisji gazów cieplarnianych w 
państwach Wspólnoty. Monitorowanie i 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia paliw może pomóc Wspólnocie 
w osiągnięciu celów dotyczących 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przez dekarbonizację paliw transportowych. 

(4) Jeden z aspektów emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z transportu 
znalazł rozwiązanie w polityce Wspólnoty 
dotyczącej emisji CO2 przez samochody 
osobowe. Paliwa stosowane w transporcie 
drogowym odpowiadają za znaczącą część 
łącznych emisji gazów cieplarnianych w 
państwach Wspólnoty. Monitorowanie i 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia paliw pochodzenia kopalnego
może pomóc Wspólnocie w osiągnięciu 
celów dotyczących ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych przez dekarbonizację 
paliw transportowych. W przyszłym wniosku 
w sprawie dyrektywy o odnawialnych 
źródłach energii Komisja powinna 
przedstawić minimalne normy ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych z biopaliw.

Or. en
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Uzasadnienie

(Uzasadnienie Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Uzasadnienie van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossile-derived fuels. It is therefore necessary that 
the European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 34
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 paliw
odnawialnych 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 
rozwoju technologii paliw niekopalnych, 
komunikat ten jednocześnie stwierdza, że 
wzmożone stosowanie biomasy w paliwach
nie powinno prowadzić do zwiększonych 
szkód dla środowiska oraz kładzie nacisk na 
konieczność poprawy w zakresie 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych. 
W celu zagwarantowania, że dalszy rozwój 
paliw niekopalnych, do którego zachęca 
niniejsza dyrektywa, nie doprowadzi do 
niekorzystnych skutków dla środowiska 
naturalnego, dyrektywa ta ustanawia ramy 
kryteriów stabilności. Szczegółowe kryteria 
zostaną przyjęte w ramach procedury 
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regulacyjnej połączonej z kontrolą, 
przewidzianej w niniejszej dyrektywie, i 
będą oparte na prerogatywach w zakresie 
ochrony środowiska. Komunikat uznaje 
także konieczność podejmowania działań 
wspierających dalszy rozwój technologii 
biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska musi przygotować kryteria stabilności, należy je także 
ustanowić w kontekście niniejszej dyrektywy. Rynek paliw opartych na biomasie jest tworem 
prawnym, a ustawodawca jest odpowiedzialny za zagwarantowanie, że rynek ten nie 
doprowadzi do negatywnych skutków dla środowiska naturalnego w Unii Europejskiej lub 
poza nią.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 35
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. Pożądane jest 
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wprowadzenie do produkcji biopaliw nie 
tylko kryteriów różnorodności biologicznej, 
ale również kryteriów społecznych. Kryteria 
stabilności, wprowadzone niniejszą 
dyrektywą, stanowią podstawowy zestaw, 
który można dalej poszerzać w kontekście 
przeglądu dyrektywy 2003/30/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspierać mieszanie biopaliw charakteryzujących się dobrymi parametrami w zakresie 
emisji gazów cieplarnianych z innymi paliwami, jednak proces ten nie może odbywać się 
kosztem różnorodności biologicznej i nie może pociągać za sobą znacznych, niekorzystnych 
skutków społecznych w krajach produkujących paliwa. Istotne jest, aby obowiązywał jeden 
zestaw kryteriów stabilności dla całego prawodawstwa UE w tym zakresie.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 36
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. Biopaliwa 
powinny odznaczać się co najmniej 50% 
redukcją emisji gazów cieplarnianych w 
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porównaniu do paliw kopalnych, tak aby 
zrównoważyć negatywne skutki wzrostu 
powierzchni upraw wykorzystywanych do 
produkcji paliw, takie jak niekorzystne 
oddziaływanie na środowisko naturalne 
(stosowanie nawozów i pestycydów), 
większa konkurencja o ziemię, wodę i 
żywność, a także większa presja na lasy 
naturalne i społeczności lokalne.

Or. en

Uzasadnienie

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 37
PUNKT 6 A PREAMBUŁY (nowy)

(6a) Komisja powinna zapewnić 
ograniczenie subsydiów publicznych na 
paliwa niekopalne do tych paliw, które 
spełniają kryteria stabilności ustanowione 
w załączniku VIb i których osiągi w 
zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych są o 20% lepsze niż kryteria 
bazowe. Do 2015 r. wszelkie paliwa 
niekopalne, które otrzymują subsydia 
publiczne, powinny wykazywać się 
osiągami w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, które są o 80% 
lepsze niż obowiązujące kryteria bazowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy ograniczyć subsydia publiczne (jeżeli w ogóle powinny być dozwolone) do paliw 
mających najlepsze osiągi.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 38
PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) Dyrektywa 98/70/WE wprowadza 
zależność między istnieniem odstępstwa dla 
maksymalnego ciśnienia pary benzyny w 
okresie letnim a występowaniem 
arktycznych lub trudnych warunkach 
zimowych. Ponieważ stosowanie tej zasady 
powoduje niepewność prawną, konieczne 
jest określenie szczegółowych warunków, w 
których możliwe stosowanie tego 
odstępstwa.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Określenie szczegółowych warunków, proponowane przez Komisję Europejską, 
doprowadziłoby do złagodzenia obecnego stosowania tego odstępstwa, a w konsekwencji do 
zwiększonego zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza oraz gorszej jego jakości. Propozycja 
Komisji nie przynosi uzasadnienia dla złagodzenia stosowania tego odstępstwa.

Poprawkę złożyli Adriana Poli Bortone i Alessandro Foglietta

Poprawka 39
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 

(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 
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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 
dyrektywy będzie zwiększenie możliwości 
wykorzystania biopaliw, zasady 
sprawozdawczości dotyczącej gazów 
cieplarnianych oraz mechanizm redukcji 
zostaną opracowane zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2003/30/WE.

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 2013. Aby osiągnąć ten cel, Komisja 
sporządzi do 31 grudnia 2010 r. 
sprawozdanie w celu opracowania 
właściwej metodologii oceny emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym, 
wyjaśni powiązania z systemem handlu 
uprawnieniami do emisji w UE oraz 
ponownie zbada wykonalność i 
harmonogram stopniowej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym, a 
następnie przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski dotyczące 
odpowiednich zmian do tej dyrektywy. Jako 
że jednym ze skutków dyrektywy będzie 
zwiększenie możliwości wykorzystania 
biopaliw, zasady sprawozdawczości 
dotyczącej gazów cieplarnianych oraz 
mechanizm redukcji zostaną opracowane 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2003/30/WE oraz późniejszych aktów 
prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 40
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 
dyrektywy będzie zwiększenie możliwości 
wykorzystania biopaliw, zasady 
sprawozdawczości dotyczącej gazów 
cieplarnianych oraz mechanizm redukcji 
zostaną opracowane zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2003/30/WE.

(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 pochodzenia 
kopalnego oraz do ograniczania takich 
emisji. Aby osiągnąć ten cel, Komisja 
sporządzi do 31 grudnia 2010 r. 
sprawozdanie w celu opracowania 
właściwej metodologii oceny emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym oraz 
ponownie zbada wykonalność i 
harmonogram stopniowej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym, a 
następnie przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski dotyczące 
odpowiednich zmian do tej dyrektywy. Jako 
że jednym ze skutków dyrektywy będzie 
zwiększenie możliwości wykorzystania 
biopaliw, zasady sprawozdawczości 
dotyczącej gazów cieplarnianych oraz 
mechanizm redukcji zostaną opracowane 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2003/30/WE oraz późniejszych aktów 
prawnych.

Or. en
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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. 

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 41
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 
dyrektywy będzie zwiększenie możliwości 
wykorzystania biopaliw, zasady 
sprawozdawczości dotyczącej gazów 
cieplarnianych oraz mechanizm redukcji 
zostaną opracowane zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2003/30/WE.

(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. Aby osiągnąć ten 
cel, Komisja sporządzi do 31 grudnia 
2010 r. sprawozdanie w celu opracowania 
właściwej metodologii oceny emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym, 
wyjaśni powiązania z systemem handlu 
uprawnieniami do emisji w UE oraz 
ponownie zbada wykonalność i 
harmonogram stopniowej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym, a 
następnie przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski dotyczące 
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odpowiednich zmian do tej dyrektywy. Jako 
że jednym ze skutków dyrektywy będzie 
zwiększenie możliwości wykorzystania 
biopaliw, zasady sprawozdawczości 
dotyczącej gazów cieplarnianych oraz 
mechanizm redukcji zostaną opracowane 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2003/30/WE oraz późniejszych aktów 
prawnych.

Or. en

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.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 42
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. 
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. Aby osiągnąć ten 
cel, Komisja sporządzi do 31 grudnia 
2010 r. sprawozdanie w celu opracowania 
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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.

właściwej metodologii oceny emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym, 
wyjaśni powiązania z systemem handlu 
uprawnieniami do emisji w UE oraz 
ponownie zbada wykonalność i 
harmonogram stopniowej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym, a 
następnie przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski dotyczące 
odpowiednich zmian do tej dyrektywy. Jako 
że jednym ze skutków dyrektywy będzie 
zwiększenie możliwości wykorzystania 
biopaliw, zasady sprawozdawczości 
dotyczącej gazów cieplarnianych oraz 
mechanizm redukcji zostaną opracowane 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2003/30/WE.

Or. en

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.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 43
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. 

(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. 



AM\688588PL.doc 13/76 PE396.443v01-00

PL

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 
dyrektywy będzie zwiększenie możliwości 
wykorzystania biopaliw, zasady 
sprawozdawczości dotyczącej gazów 
cieplarnianych oraz mechanizm redukcji 
zostaną opracowane zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2003/30/WE.

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. Aby osiągnąć ten 
cel wskazane byłoby, aby Komisja 
sporządziła do 31 grudnia 2010 r. 
sprawozdanie w celu opracowania 
właściwej metodologii oceny emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym, 
wyjaśniła powiązania z systemem handlu 
uprawnieniami do emisji w UE oraz 
ponownie zbadała wykonalność i 
harmonogram stopniowej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw 
stosowanych w transporcie drogowym, a 
następnie przedstawiła Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski dotyczące 
odpowiednich zmian do tej dyrektywy. Jako 
że jednym ze skutków dyrektywy będzie 
zwiększenie możliwości wykorzystania 
stabilnych biopaliw, zasady 
sprawozdawczości dotyczącej gazów 
cieplarnianych oraz mechanizm redukcji 
zostaną opracowane zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2003/30/WE oraz późniejszych 
aktów prawnych.

Or. en

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.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 44
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 
dyrektywy będzie zwiększenie możliwości 
wykorzystania biopaliw, zasady 
sprawozdawczości dotyczącej gazów 
cieplarnianych oraz mechanizm redukcji 
zostaną opracowane zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2003/30/WE.

(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 pochodzenia 
kopalnego oraz do ograniczania takich 
emisji o ustaloną wartość w stosunku 
rocznym począwszy od roku 2010. Jako że 
jednym ze skutków dyrektywy będzie 
zwiększenie możliwości wykorzystania 
biopaliw, zasady sprawozdawczości 
dotyczącej gazów cieplarnianych oraz 
mechanizm minimalnej redukcji zostaną 
opracowane zgodnie z przepisami przyszłej 
dyrektywy o odnawialnych źródłach 
energii. 

Or. en

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 45
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 

(11) Komisja wyznaczyła sobie cel 
osiągnięcia co najmniej 10% udziału 
biopaliw w paliwach transportowych do 
roku 2020. Ponieważ jednak 10% redukcja 
do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z paliw stosowanych w 
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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.

pojazdach zostanie włączona do dyrektywy 
98/70/WE, cel osiągnięcia co najmniej 10% 
udziału biopaliw do roku 2020 jest 
bezzasadny i należy go pominąć. 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 stabilnych biopaliw na emisje 
substancji zanieczyszczających. W związku 
z tym należy regularnie przedstawiać 
sprawozdania z możliwości ułatwienia 
dekarbonizacji paliw transportowych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja zaproponowała cel 10% redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw 
do 2020 r. Dodanie celu 10% udziału biopaliw w 2020 r. nie przedstawia żadnej dodatkowej 
wartości. Jedynie 10% redukcja emisji gazów cieplarnianych gwarantuje redukcję emisji, 
natomiast stosowanie biopaliw – bez względu na to, czy 5%, 10%, 15% lub ich niestosowanie 
w ogóle – nie oznacza żadnej różnicy. Cel 10% udziału biopaliw nie pomoże w zwalczaniu 
zmian klimatycznych i mógłby nawet zaszkodzić społeczeństwu w razie nieodpowiednich 
warunków produkcji (wylesianie, wykorzystanie gleb torfowych, nadmierna eksploatacja 
wody).

Poprawkę złożyli Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Poprawka 46
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 

(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 
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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.

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, jeżeli 
jest to możliwe w praktyce.

Or. en

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.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 47
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) Mieszanie etanolu z benzyną powoduje 
wzrost ciśnienia pary paliwa, które w 
przypadku mieszanek paliwa należy 
kontrolować w celu ograniczenia emisji 
substancji zanieczyszczających powietrze. 
W związku z tym konieczne jest obniżenie 
maksymalnego poziomu ciśnienia pary w 
benzynie. Aby umożliwić podmiotom 
gospodarczym dostosowanie się do tego 
nowego ograniczenia, redukcję 
maksymalnego poziomu ciśnienia pary w 
benzynie należy przeprowadzić w dwóch 
etapach: najpierw natychmiastowe 
obniżenie o 4kPa maksymalnego poziomu 
ciśnienia pary w obecnie stosowanej 
benzynie, a następnie dalsze obniżenie o 
4kPa maksymalnego poziomu ciśnienia 
pary w benzynie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Or. fr
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Uzasadnienie

Redukcja maksymalnego poziomu ciśnienia pary w standardowej benzynie ma istotne 
znaczenie dla ograniczenia emisji VOC. Redukcja ta zostanie przeprowadzona w dwóch 
etapach, tak aby umożliwić podmiotom gospodarczym dostosowanie się do tego nowego 
ograniczenia.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 48
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) Mieszanie etanolu z benzyną może 
spowodować wzrost lub spadek ciśnienia 
pary paliwa lub też może nie mieć na nie 
żadnego wpływu, w zależności od proporcji 
etanolu w mieszance oraz temperatury 
otoczenia, natomiast ciśnienie pary w 
przypadku mieszanek paliwa należy 
kontrolować w celu ograniczenia emisji 
substancji zanieczyszczających powietrze.

Or. en

Uzasadnienie

Ciśnienie pary mierzy się zgodnie z dyrektywą w temperaturze 38ºC, w której niewielkie ilości 
etanolu w benzynie, o jakich mowa w dyrektywie, zwiększają ciśnienie pary. Okazuje się 
jednak, że niewielkie ilości etanolu w benzynie nie mają żadnego wpływu na ciśnienie pary w 
temperaturach do 20ºC lub wyższych. Większe ilości etanolu w benzynie zmniejszają ciśnienie 
pary końcowego wyrobu.

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 49
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 

skreślony
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dozwolonego przekroczenia poziomu 
ciśnienia pary w tych mieszankach, 
odpowiadającego rzeczywistemu wzrostowi 
ciśnienia pary spowodowanemu przez 
dodanie określonej ilości etanolu do 
benzyny.

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza z 
26 września 2006 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do redukcji tworzących warstwę 
ozonową lotnych związków organicznych (VOC) o 55% między 2010 i 2020 r. Wzrost emisji 
VOC, który byłby skutkiem przekroczenia poziomu etanolu, nie jest ani zbieżny ze 
stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, ani uzasadniony. Istnieją inne sposoby mieszania 
biopaliw z paliwami konwencjonalnymi, które nie prowadzą do zwiększenia ciśnienia pary. 
Tworzenie wyjątku dla etanolu jest zatem nieuzasadnione i należy z niego zrezygnować. 

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 50
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 udostępnić benzynę o niskim
ciśnieniu pary w wymaganych ilościach.

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza z 
26 września 2006 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do redukcji tworzących warstwę 
ozonową lotnych związków organicznych (VOC) o 55% między 2010 i 2020 r. Wzrost emisji 
VOC, który byłby skutkiem przekroczenia poziomu etanolu, nie jest ani zbieżny ze 
stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, ani uzasadniony. Istnieją inne sposoby mieszania 
biopaliw z paliwami konwencjonalnymi, które nie prowadzą do zwiększenia ciśnienia pary. 



AM\688588PL.doc 19/76 PE396.443v01-00

PL

Tworzenie wyjątku dla etanolu jest zatem nieuzasadnione i należy z niego zrezygnować. 

Poprawkę złożyły Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Poprawka 51
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 udostępnić benzynę o niskim
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. Przekroczenie nie może 
prowadzić do ogólnego podwyższenia 
poziomu emisji VOC. Dlatego też konieczne 
jest obniżenie maksymalnego poziomu 
ciśnienia pary.

Or. en

Uzasadnienie

(Uzasadnienie Dorette Corbey)
Dodanie etanolu może spowodować wzrost ciśnienia pary. Ważne jest, aby przekroczenie 
zaproponowane przez Komisję nie przyczyniło się do podwyższania obowiązującego 
maksymalnego dozwolonego ciśnienia pary.

(Uzasadnienie Françoise Grossetête)
Redukcja maksymalnego poziomu ciśnienia pary w benzynie umożliwiłaby ograniczenie 
emisji VOC.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 52
PUNKT 16 PREAMBUŁY

(16) Aby zachęcić do korzystania z paliw o 
niskiej zawartości węgla przy jednoczesnym 
przestrzeganiu celów dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza, rafinerie 

(16) Aby zachęcić do korzystania z paliw o 
niskiej zawartości węgla przy jednoczesnym 
przestrzeganiu celów dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza, rafinerie 
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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.

powinny w idealnym przypadku udostępnić 
benzynę o niskim 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 
stabilnych biopaliw.

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 53
PUNKT 19 PREAMBUŁY

(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 
regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną 
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(19) W ramach tworzenia nowego 
mechanizmu kontroli emisji gazów 
cieplarnianych, Komisji należy przyznać 
uprawnienia do określenia – na podstawie 
wytycznych zdefiniowanych przez 
Parlament Europejski i Radę – metodologii, 
która będzie stosowana do celów 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw 
pochodzenia kopalnego stosowanych w 
transporcie drogowym oraz paliw 
pochodzenia kopalnego 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 regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Z demokratycznego punktu widzenia ważne jest, aby Parlament Europejski i Rada określiły 
kierunek, w jakim powinny iść metody kontroli, nie zaś pozwalały, aby decyzja w tej sprawie 
została podjęta w całości w ramach procedury komitologii. Istniejący europejscy producenci 
biopaliw osiągają ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, którymi będą się musieli 
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wykazać zgodnie z przyszłą dyrektywą o odnawialnych źródłach energii. 

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 54
PUNKT 19 PREAMBUŁY

(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 
regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną 
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(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 
pochodzenia kopalnego stosowanych w 
transporcie drogowym oraz paliw 
pochodzenia kopalnego 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 regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejący europejscy producenci biopaliw mogą się wykazać osiągnięciem redukcji emisji 
gazów cieplarnianych Analizy cyklu życia sugerują, że importowane biopaliwa mogą 
charakteryzować się wyższym stopniem redukcji. Wzięcie pod uwagę biopaliw skłoniłoby 
europejski rynek paliwowy do importowania wszystkich rodzajów biopaliw. Oznaczałoby to 
utratę bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa żywnościowego i miejsc pracy, a także 
zahamowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Europie. Zatrzymałoby także inwestycje w 
badania i rozwój tego przemysłu, konieczne dla europejskich biopaliw drugiej generacji, 
które prawdopodobnie są w stanie połączyć redukcję emisji gazów cieplarnianych z kosztami 
produkcji importowanych biopaliw.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 55
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 stabilnych 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 stabilnych biopaliw 
w stosownych przypadkach. Należą do nich: 
metanol, etanol, alkohole wyższe, etery i 
inne związki tlenowe. Biorąc pod uwagę 
dużą dozę kontrowersji w świecie 
naukowców i w całym społeczeństwie, 
związanych z redukcją emisji gazów 
cieplarnianych oraz negatywnymi efektami 
ubocznymi produkcji biopaliw pierwszej 
generacji (etanol/olej napędowy z upraw 
przeznaczonych do produkcji żywności), co 
najmniej 50% biopaliw, które kwalifikują 
się do celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w niniejszej dyrektywie i 
uzyskania zachęt (finansowych) powinny 
stanowić paliwa drugiej generacji (paliwa z 
materiałów ligninowo-celulozowych), tak 
aby do 2020 r. wyprzeć biopaliwa pierwszej 
generacji.

Or. en

Uzasadnienie

W porównaniu do paliw kopalnych wiele biopaliw pierwszej generacji odznacza się słabymi 
wynikami, jeżeli chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ponadto występują 
negatywne środowiskowe i społeczne efekty uboczne. Biopaliwa drugiej generacji zapewniają 
lepsze wyniki, jeżeli weźmie się pod uwagę ich wyższą wydajność, wieloletniość upraw i 
bezorkowe metody uprawy, a ponadto wymagają mniejszych środków produkcji rolnej. Ze 
względu na stabilną przyszłość biopaliw UE powinna wspierać jedynie biopaliwa drugiej 
generacji.
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Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 56
ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)

Artykuł 2 ustęp 1 punkt 2 (Dyrektywa 98/70/WE)

-1. W art. 2 ust. 1 pkt 2 wprowadza się 
następujące zmiany:
2. „oleje napędowe” oznaczają oleje 
napędowe objęte kodem CN 2710 00 66 i 
stosowane w pojazdach samochodowych, 
określonych w dyrektywie 70/220/EWG 
oraz dyrektywie 88/77/EWG. Mogą one 
zawierać estry metylowe kwasów 
tłuszczowych zgodnie z normą CEN 
EN14214 w ilości do 10% od stycznia 
2010 r. oraz do 15% od stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Dodawanie biodiesla (FAME) do konwencjonalnego oleju napędowego (bez wymogów 
oznakowania) jest obecnie ograniczone do 5% objętości, co stanowi poważną przeszkodę w 
produkcji biodiesla w Europie. Ponadto dyrektywa 2003/30 stawia cel 5,75% udziału 
biopaliw w oparciu o zapotrzebowanie na energię w 2010 r. Osiągnięcie tego celu (6,5% 
objętości) oraz prawnie wiążącego celu 10% (12% objętości) nie będzie możliwe, jeżeli 5% 
pułap nie zostanie podniesiony – najpierw do 10% do roku 2010, a następnie do co najmniej 
15% już w 2015 r.

Poprawkę złożył Gintaras Didžiokas

Poprawka 57
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 2 ustęp 1 punkt 5 (Dyrektywa 98/70/WE)

1. W art. 2 akapit pierwszy dodaje się pkt 5 
w brzmieniu:

skreślony

„5. Arktyczne lub trudne warunki zimowe 
oznaczają średnie temperatury w okresie 
zimowym od października do kwietnia w 
danym regionie lub państwie 
członkowskim, niższe niż średnie 
temperatury dla całej Wspólnoty.”
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Or. en

Uzasadnienie

Określenie szczegółowych warunków, proponowane przez Komisję Europejską, 
doprowadziłoby do złagodzenia obecnego stosowania tego odstępstwa, a w konsekwencji do 
zwiększonego zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza oraz gorszej jego jakości. Propozycja 
Komisji nie przynosi uzasadnienia dla złagodzenia stosowania tego odstępstwa. 
Proponowane wyjaśnienie stworzyłoby także nieuzasadnioną przeszkodę w stosowaniu 
biopaliwa, ponieważ stanowi silną zachętę ekonomiczną dla dostawców paliw, aby 
opowiedzieli się za czystym paliwem pochodzenia kopalnego z zastosowaniem tego 
odstępstwa, zamiast za domieszkami biopaliw.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 58
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 2 ustęp 1 punkt 5 (Dyrektywa 98/70/WE)

„5. Arktyczne lub trudne warunki zimowe
oznaczają średnie temperatury w okresie 
zimowym od października do kwietnia w 
danym regionie lub państwie członkowskim, 
niższe niż średnie temperatury dla całej 
Wspólnoty.”

„5. Niskie letnie temperatury otoczenia
oznaczają średnie temperatury w okresie 
letnim od maja do września w danym 
regionie lub państwie członkowskim, niższe 
niż średnie temperatury dla całej 
Wspólnoty.”

Or. en

Uzasadnienie

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 59
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1
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Artykuł 2 ustęp 1 punkt 5 (Dyrektywa 98/70/WE)

„5. Arktyczne lub trudne warunki zimowe 
oznaczają średnie temperatury w okresie 
zimowym od października do kwietnia w 
danym regionie lub państwie członkowskim, 
niższe niż średnie temperatury dla całej 
Wspólnoty.”

„5. Arktyczne lub trudne warunki zimowe 
oznaczają średnie temperatury w okresie 
zimowym od października do kwietnia w 
danym regionie lub państwie członkowskim, 
niższe o 2,5 stopnia Celsjusza niż średnie 
temperatury dla całej Wspólnoty.”

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zawarta we wniosku Komisji jest zbyt szeroka. Zastosowanie tej definicji 
doprowadziłoby do tego, że ogromna ilość krajów i regionów zostałaby nią objęta. 
Przykładowo średnia temperatura zimowa wszystkich stolic UE wynosi 4,9 °C. Średnia 
temperatura w 17 z 27 państw członkowskich jest niższa niż 4,9. Dotyczy to nawet Holandii, w 
której z reguły nie panują trudne warunki zimowe. Dlatego konieczne jest zaostrzenie 
definicji. 

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 60
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 2 ustęp 1 punkt 5 a (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

1a. W pierwszym ustępie art. 2 dodaje się 
punkt 5a w brzmieniu:
„5a. ‘Stabilne biopaliwa’:
a) jedynie te biopaliwa, które w porównaniu 
do paliw kopalnych uzyskują ponad 50% 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, oraz
b) jedynie te biopaliwa, w przypadku 
których stopień ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych od procesu wydobycia do 
wykorzystania jest w porównaniu z 
paliwami kopalnymi wyższy niż różnica w 
osiągach pod względem magazynowania 
gazów cieplarnianych między odpowiednim 
biopaliwem a odnośnymi alternatywnymi 
uprawami naturalnymi (pastwisko, las) w 
związkach organicznych występujących pod 
ziemią oraz na jej powierzchni.” 
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Or. en

Uzasadnienie

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference prevents an inefficient way of using land. (See 
also AM on recital 6 (Blokland)

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 61
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 2 ustęp 1 punkt 5 a (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

1a. W pierwszym ustępie art. 2 dodaje się 
punkt 5a w brzmieniu:
„5a. ‘Osiągi pod względem emisji gazów 
cieplarnianych’: ilość gazów 
cieplarnianych w paliwie mierzona w 
równoważnikach CO2, powiększona o ilość 
równoważników CO2 emitowanych w 
procesie ekstrakcji i produkcji, transportu, 
dystrybucji i zmian użytkowania gruntu.” 

Or. en

Uzasadnienie

Ewentualne uwzględnienie przyszłego zweryfikowanego zastosowania technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla – o ile będzie ono dozwolone – można 
określić w przepisach technicznych zgodnych z przyszłym rozporządzeniem w ramach 
procedury współdecyzji w tej sprawie. Odejmowanie ewentualnych funkcji pochłaniania 
dwutlenku węgla w fazie produkcji powinno być zabronione w przypadku biomasy 
przeznaczonej do stosowania jako paliwo. 
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Poprawkę złożyli Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Poprawka 62
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 (B)

Artykuł 3 ustęp 2 litera c) (Dyrektywa 98/70/WE)

b) w ust. 2 lit. c) na końcu zdania dodaje się 
słowa „lub załączniku V”.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

(Uzasadnienie Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU. The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Uzasadnienie Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 63
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 (B A) (nowy)

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

ba) w ust. 2 dodaje się lit. ca) w brzmieniu:
ca) państwa członkowskie gwarantują, że 
benzyna wprowadzana do obrotu na ich 
terytorium spełnia wymogi specyfikacji 
określone w załączniku III w dniu 
publikacji normy opracowanej przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). 

Or. en



PE396.443v01-00 28/76 AM\688588PL.doc

PL

Uzasadnienie

Rozszerzenie górnego limitu zawartości etanolu w benzynie z 5 do 10% v/v wymaga zmiany 
innych parametrów w specyfikacjach i w normie EN 228, z których najważniejsza polega na 
zwiększeniu maksymalnej zawartości tlenu do 3,7% m/m. Pozwoliłoby to na podniesienie 
limitów etanolu i innych związków tlenowych w specyfikacjach dla benzyny. Zmiany te 
mogłyby wpłynąć na wydajność silników oraz emisje, a silniki musiałyby zostać 
przetestowane pod kątem nowej odnośnej benzyny;  dlatego potrzebna będzie całkowita 
rewizja normy EN 228, w związku z czym nie należy wcześniej wprowadzać w życie nowych 
specyfikacji.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 64
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 (C)

Artykuł 3 ustęp 3 (Dyrektywa 98/70/WE)

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Utrzymanie znormalizowanej przez CEN benzyny EN 228 przynosi znaczące korzyści dla 
konsumentów i przedsiębiorstw w UE oraz dla przemysłu samochodowego, które polegają na 
uniknięciu zamieszania na stacjach benzynowych, bezpieczeństwie dostaw, minimalizowaniu 
kosztów oraz zagwarantowaniu, że pojazdy są zaopatrywane w paliwo o tym samym 
standardzie niezależnie od regionu w UE, po którym jeżdżą. Obowiązujące limity powinny być 
podnoszone proporcjonalnie do wymogów/zgodności technicznej pojazdów, nie prowadząc do 
zwiększenia ilości dodatkowych specyfikacji. Należy zrezygnować z proponowanych 
dodatkowych klas benzyny oraz wprowadzić niezbędne poprawki do istniejących specyfikacji 
dla benzyny. 

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 65
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 (C)

Artykuł 3 ustęp 3 akapit 2 (Dyrektywa 98/70/WE)
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Paliwo spełniające wymogi specyfikacji 
określone w załączniku V jest oznaczone w 
języku krajowym słowami „benzyna o 
wysokiej zawartości biopaliwa”.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. 3 ust. 3 odnosi się do utworzenia nowej klasy paliwa, określonej w załączniku V. Większą 
korzyść zarówno dla środowiska, jak i promowania biopaliw, przyniosłoby zdefiniowanie 
jednej klasy paliwa. Zastąpienie załącznika III załącznikiem V wraz z odpowiednim 
oznakowaniem wydaje się najlepszym rozwiązaniem w tym celu.

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 66
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 (C)

Artykuł 3 ustęp 3 (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 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 
wysokiej zawartości związków tlenowych”.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „biopaliwo” jest mylący, ponieważ konsumenci mogą myśleć, iż ta konkretna klasa 
paliwa jest przyjazna dla środowiska. W każdym razie termin „benzyna o wysokiej zawartości 
biopaliwa” powinien być zarezerwowany dla benzyny o rzeczywiście wysokim udziale 
biopaliw. Benzyna zawierająca od 0 do 5% obj. etanolu powinna zatem nosić nazwę 
„benzyna”, natomiast klasa benzyny, w której dopuszczalna jest wyższa zawartość tlenu, a 
także do 10% obj. etanolu, powinna mieć nazwę „benzyna o wysokiej zawartości związków 
tlenowych”.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 67
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 (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 
zawierająca biopaliwa”.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić konsumentom zrozumienie, termin „benzyna o wysokiej zawartości biopaliwa” 
powinien być zarezerwowany dla benzyny o rzeczywiście wysokim udziale biopaliw. Benzyna 
zawierająca od 0 do 5% obj. biopaliw powinna zatem nosić nazwę „benzyna o niskiej 
zawartości biopaliwa”, natomiast benzyna zawierająca ponad 5% obj. biopaliw powinna 
mieć nazwę „benzyna zawierająca biopaliwa”.

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 68
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 (C)

Artykuł 4 ustęp 5 (Dyrektywa 98/70/WE)

5. Państwa członkowskie zapewniają, że 
oleje napędowe przeznaczone do stosowania 
w maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach oraz ciągnikach rolniczych i 
leśnych wprowadzane do obrotu na ich 
terytorium po dniu 1 stycznia 2008 r. 
zawierają mniej niż 1000 mg/kg siarki. 
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
maksymalna dopuszczalna zawartość siarki 
w olejach napędowych przeznaczonych do 
stosowania w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach oraz 
ciągnikach rolniczych i leśnych, z wyjątkiem 
statków żeglugi śródlądowej, wynosi 10 
mg/kg.

5. Państwa członkowskie zapewniają, że 
oleje napędowe przeznaczone do stosowania 
w maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach oraz ciągnikach rolniczych i 
leśnych wprowadzane do obrotu na ich 
terytorium po dniu 1 stycznia 2008 r. 
zawierają mniej niż 1000 mg/kg siarki. 
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
maksymalna dopuszczalna zawartość siarki 
w olejach napędowych przeznaczonych do 
stosowania w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach oraz 
ciągnikach rolniczych i leśnych, ze statkami 
żeglugi śródlądowej włącznie, wynosi 10 
mg/kg.

Nie wyklucza to wprowadzania dalszych 
wymogów w zakresie redukcji emisji 
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pochodzących z silników statkowych.
Państwa członkowskie gwarantują również, 
że najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
oleje napędowe przeznaczone do 
stosowania w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach oraz w 
statkach żeglugi śródlądowej zostaną 
dostosowane do jakości oleju napędowego 
stosowanego w pojazdach drogowych, 
określonej w załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje obniżenie zawartości siarki w paliwie przeznaczonym do stosowania w 
maszynach jezdnych nieporuszających się po drogach, traktorach rolniczych oraz maszynach 
leśnych. Paliwa te powinny spełniać wszystkie wymogi specyfikacji, które mają zastosowanie 
do pojazdów drogowych, jak określono w załączniku IV. Paliwo przeznaczone do stosowania 
w statkach żeglugi śródlądowej również powinno zostać dostosowane, nie wykluczając 
dalszych wysiłków na rzecz obniżenia emisji w technologii silników statkowych. 

Poprawkę złożyli Pilar Ayuso + Martin Callanan

Poprawka 69
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 (C)

Artykuł 4 ustęp 5 (Dyrektywa 98/70/WE)

„5. Państwa członkowskie zapewniają, że 
oleje napędowe przeznaczone do stosowania 
w maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach oraz ciągnikach rolniczych i 
leśnych wprowadzane do obrotu na ich 
terytorium po dniu 1 stycznia 2008 r. 
zawierają mniej niż 1000 mg/kg siarki. 
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
maksymalna dopuszczalna zawartość siarki 
w olejach napędowych przeznaczonych do 
stosowania w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach oraz 
ciągnikach rolniczych i leśnych, z wyjątkiem 
statków żeglugi śródlądowej, wynosi 10
mg/kg.

„5. Państwa członkowskie zapewniają, że 
oleje napędowe przeznaczone do stosowania 
w maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach oraz ciągnikach rolniczych i 
leśnych wprowadzane do obrotu na ich 
terytorium po dniu 1 stycznia 2008 r. 
zawierają mniej niż 1000 mg/kg siarki. 
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
maksymalna dopuszczalna zawartość siarki 
w olejach napędowych przeznaczonych do 
stosowania w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach oraz 
ciągnikach rolniczych i leśnych, z wyjątkiem 
statków żeglugi śródlądowej, wynosi 50 
mg/kg.

Or. en
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Uzasadnienie

Przyszłe normy emisji dotyczące maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach (etap IIIB, 
wejście w życie 31 grudnia 2009 r.) będą wymagały wprowadzenia systemów oczyszczania 
spalin dla stosowanych silników. Systemy oczyszczania spalin służące obniżeniu poziomu 
emisji PM i NOx są zupełnie skuteczne przy zastosowaniu paliwa o maksymalnej zawartości 
siarki 50 mg/kg w miejsce 10 mg/kg. 

Zawartość siarki 50 mg/kg pozwala na transport oleju napędowego stosowanego w 
maszynach nieporuszających się po drogach w takich samych cysternach co olej grzewczy. W 
przeciwnym razie ustalenie zawartości siarki dla oleju napędowego stosowanego w 
maszynach nieporuszających się po drogach na poziomie 10 mg/kg byłoby niewspółmierne z 
technicznego i praktycznego punktu widzenia.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Poprawka 70
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 (C)

Artykuł 4 ustęp 5 akapit 1 a (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

Państwa członkowskie gwarantują również, 
że najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
oleje napędowe przeznaczone do 
stosowania w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach oraz w 
statkach żeglugi śródlądowej zostaną 
dostosowane do jakości oleju napędowego 
stosowanego w pojazdach drogowych, 
określonej w załączniku IV i IVa (nowym).

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje obniżenie zawartości siarki w paliwie przeznaczonym do stosowania w 
maszynach jezdnych nieporuszających się po drogach, traktorach rolniczych oraz maszynach 
leśnych. Nie wysuwa ona jednak propozycji dotyczących innych substancji
zanieczyszczających, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Ważne jest, 
aby paliwa stosowane w tych pojazdach spełniały wszystkie wymogi odnoszące się do 
pojazdów drogowych, określone w załączniku IV i IVa.
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Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni + Martin Callanan

Poprawka 71
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 (D)

Artykuł 4 ustęp 6 (Dyrektywa 98/70/WE)

d) Dodaje się ust. 6 w następującym 
brzmieniu:

skreślony

„6. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
państwa członkowskie zapewniają, że 
maksymalna dopuszczalna zawartość siarki 
w olejach napędowych przeznaczonych do 
stosowania w statkach żeglugi śródlądowej 
wynosi 300 mg/kg. Państwa członkowskie 
zapewniają, że poziom ten zostaje obniżony 
do 10 mg/kg najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2011 r.”

Or. en

Uzasadnienie

(Uzasadnienie Claude Turmes i Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Uzasadnienie Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 72
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 (D)

Artykuł 4 ustęp 6 (Dyrektywa 98/70/WE)

„6. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
państwa członkowskie zapewniają, że 
maksymalna dopuszczalna zawartość siarki 
w olejach napędowych przeznaczonych do 
stosowania w statkach żeglugi śródlądowej 

„6. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
państwa członkowskie zapewniają, że oleje 
napędowe przeznaczone do stosowania w 
statkach żeglugi śródlądowej spełniają 
standardowe wymogi specyfikacji określone 
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wynosi 300 mg/kg. Państwa członkowskie 
zapewniają, że poziom ten zostaje obniżony 
do 10 mg/kg najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2011 r.”

w załączniku VI, a maksymalna 
dopuszczalna zawartość siarki wynosi 
10 mg/kg.”

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji, aby paliwo o niskiej zawartości siarki było dostępne w żegludze 
śródlądowej w dwuetapowym podejściu – od 1000 ppm do 300 ppm od końca 2009 r., a 
następnie do 10 ppm – jest bezsensowna z wielu technicznych, ekonomicznych i ekologicznych 
powodów. Okres przejściowy dla olejów napędowych o zawartości siarki 300 ppm nie jest 
konieczny pod względem technicznym, gdyż 98% obecnie używanych silników może bez 
żadnych komplikacji pracować na paliwie o zawartości siarki 10 ppm (EN 590). W związku z 
tym UE powinna od razu obniżyć zawartość siarki w olejach napędowych do 10 ppm (norma 
jakości EN 590).

Poprawkę złożyli Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Poprawka 73
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 (D)

Artykuł 4 ustęp 6 (Dyrektywa 98/70/WE)

„6. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
państwa członkowskie zapewniają, że 
maksymalna dopuszczalna zawartość siarki 
w olejach napędowych przeznaczonych do 
stosowania w statkach żeglugi śródlądowej 
wynosi 300 mg/kg. Państwa członkowskie 
zapewniają, że poziom ten zostaje obniżony 
do 10 mg/kg najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2011 r.”

„6. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
państwa członkowskie zapewniają, że 
maksymalna dopuszczalna zawartość siarki 
w olejach napędowych przeznaczonych do 
stosowania w statkach żeglugi śródlądowej 
wynosi 10 mg/kg. 

Państwa członkowskie gwarantują, że 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. oleje 
napędowe przeznaczone do stosowania w 
maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach oraz w statkach żeglugi 
śródlądowej zostaną dostosowane do 
jakości oleju napędowego stosowanego w 
pojazdach drogowych, określonej w 
załączniku IV i IVa.
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Or. en

Uzasadnienie

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 74
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 (B)

Artykuł 6 ustęp 1 a (Dyrektywa 98/70/WE)

„la. W drodze odstępstwa od załącznika III 
państwo członkowskie może podjąć środki 
w celu zapewnienia, że na całym jego 
terytorium lub na określonych jego 
obszarach, o ile zostały one dotknięte 
ekstremalnie niskimi średnimi 
temperaturami w okresie zimowym, 
dopuszczalne jest ciśnienie pary 
przekraczające górny limit dla okresu 
letniego określony w przypisie 5 załącznika 
III oraz przypisie 4 załącznika V.”

„la. W drodze odstępstwa od załącznika III 
państwo członkowskie może podjąć środki 
w celu zapewnienia, że na całym jego 
terytorium lub na określonych jego 
obszarach, o ile zostały one dotknięte 
ekstremalnie niskimi średnimi 
temperaturami w okresie zimowym, 
dopuszczalne jest ciśnienie pary 
przekraczające górny limit dla okresu 
letniego określony w przypisie 5 załącznika 
III.”

Or. en

Uzasadnienie

Art. 6 odnosi się do utworzenia nowej klasy paliwa, określonej w załączniku V. Większą 
korzyść zarówno dla środowiska, jak i promowania biopaliw, przyniosłoby zdefiniowanie 
jednej klasy paliwa. Zastąpienie załącznika III załącznikiem V wraz z odpowiednim 
oznakowaniem wydaje się najlepszym rozwiązaniem w tym celu.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 75
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 (B)



PE396.443v01-00 36/76 AM\688588PL.doc

PL

Artykuł 6 ustęp 1 a (Dyrektywa 98/70/WE)

„1a. W drodze odstępstwa od załącznika III 
państwo członkowskie może podjąć środki 
w celu zapewnienia, że na całym jego 
terytorium lub na określonych jego 
obszarach, o ile zostały one dotknięte 
ekstremalnie niskimi średnimi
temperaturami w okresie zimowym, 
dopuszczalne jest ciśnienie pary 
przekraczające górny limit dla okresu 
letniego określony w przypisie 5 załącznika 
III oraz przypisie 4 załącznika V.” 

„1a. W drodze odstępstwa od załącznika III 
państwo członkowskie może podjąć środki 
w celu zapewnienia, że na całym jego 
terytorium lub na określonych jego 
obszarach, o ile zostały one dotknięte 
niskimi temperaturami otoczenia w okresie 
letnim, dopuszczalne jest ciśnienie pary 
przekraczające górny limit dla okresu 
letniego określony w przypisie 5 załącznika 
III oraz przypisie 4 załącznika V.”

Or. en

Uzasadnienie

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Poprawkę złożyli Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Poprawka 76
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 a (Dyrektywa 98/70/WE)

„Artykuł 7a skreślony
Obniżenie emisji gazów cieplarnianych

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w 
transporcie drogowym oraz w maszynach 
jezdnych nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek monitorowania i 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia takich 
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paliw. 
2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w 
transporcie drogowym oraz w maszynach 
jezdnych nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek obowiązku 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z tych paliw. Obniżenie w 
stosunku rocznym wynosi dodatkowy 1 % 
emisji z 2010 r. w każdym kolejnym roku 
kalendarzowym do roku 2020 włącznie. 
Poziom emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia paliwa w przeliczeniu na 
jednostkę energii zgłoszony w 2020 r. nie 
jest wyższy niż 90 % poziomu zgłoszonego w 
2010 r. 
3. Środki niezbędne do wprowadzenia w 
życie mechanizmów monitorowania, 
dokonywania sprawozdań i weryfikacji 
emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia 
paliw opierające się na precyzyjnej definicji 
czynników uwzględnianych przy obliczaniu 
emisji, w celu spełnienia obowiązków 
określonych w ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu, mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą opisaną w art. 11 ust. 
2.

Or. en

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.
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 77
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 a ustęp 1 (Dyrektywa 98/70/WE)

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek monitorowania i 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia takich 
paliw.

1 Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych nie 
poruszających  się po drogach 
wprowadzanych na rynek monitorowania i 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia takich 
paliw.

Or. pl

Uzasadnienie

Rynek paliw znajduje się wciąż w fazie rozwoju, co powoduje, że priorytetem w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez 
zapewnienie dostaw paliw. Istotnym zatem jest wypracowanie dyrektywy, która ma nie tylko 
przyczynić się do ochrony środowiska, ale przede wszystkim uzależnienia od dostawców ze 
wschodu. 

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 78
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 a ustęp 1 (Dyrektywa 98/70/WE)

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek monitorowania i 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia takich 
paliw. 

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek monitorowania i 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia takich 
paliw, a także udowodnienia, że wszystkie 
elementy łańcucha produkcyjnego 
spełniają kryteria stabilności. Komisja 
opublikuje wszelkie informacje pochodzące 
od dostawców paliw. 
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Or. en

Uzasadnienie

Poza sprawozdaniami na temat emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw, dostawcy 
paliw sporządzają także sprawozdania i dostarczają dowodów na temat zgodności z 
europejskimi kryteriami stabilności, wymienionymi w załączniku VI B. Spełnianie tych 
kryteriów jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę wiele potencjalnych negatywnych skutków 
ubocznych produkcji biopaliw (wylesianie, problemy społeczne itd.). Publikowanie tych 
informacji przyczyni się do przestrzegania kryteriów oraz zaangażowania zainteresowanych 
stron we wprowadzanie ich w życie.

Poprawkę złożylił Adriana Poli Bortone i Alessandro Foglietta

Poprawka 79
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 a ustęp 1 (Dyrektywa 98/70/WE)

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek monitorowania i 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia takich 
paliw.

1. Po roku od publikacji sprawozdania 
Komisji, o którym mowa w art. 9a, państwa 
członkowskie wymagają od dostawców 
paliw stosowanych w transporcie drogowym 
oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek monitorowania i 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia takich 
paliw.

Or. en

Uzasadnienie

Aby mieć czas na 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. 

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Poprawka 80
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 a ustęp 1 (Dyrektywa 98/70/WE)
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1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek monitorowania i 
sporządzania sprawozdań na temat emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia takich 
paliw. 

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw pochodzenia kopalnego 
stosowanych w transporcie drogowym oraz 
w maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach wprowadzanych na rynek 
monitorowania i sporządzania sprawozdań 
na temat emisji gazów cieplarnianych 
w przeliczeniu na jednostkę energii w cyklu 
życia takich paliw. 

Or. en

Uzasadnienie

(Uzasadnienie Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely tofossil derived fuels.

(Uzasadnienie Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction.
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 81
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 a ustęp 2 (Dyrektywa 98/70/WE)

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek obowiązku 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z tych paliw. Obniżenie w 
stosunku rocznym wynosi dodatkowy 1 %
emisji z 2010 r. w każdym kolejnym roku 
kalendarzowym do roku 2020 włącznie. 

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych nie 
poruszających się po drogach 
wprowadzonych na rynek obowiązku 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z tych paliw. Obniżenie w 
stosunku rocznym wynosi dodatkowy 0,5%
emisji z 2018 r. w każdym kolejnym roku 
kalendarzowym do roku 2025 włącznie. 
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Poziom emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia paliwa w przeliczeniu na 
jednostkę energii zgłoszony w 2020 r. nie 
jest wyższy niż 90 % poziomu zgłoszonego 
w 2010 r.

Poziom emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia paliwa w przeliczeniu na 
jednostkę energii zgłoszony 2025 r. nie jest 
wyższy niż 90 %  poziomu zgłoszonego w 
2015 r.

Or. pl

Uzasadnienie

Rynek paliw znajduje się wciąż w fazie rozwoju, co powoduje, że priorytetem w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez 
zapewnienie dostaw paliw. Istotnym zatem jest wypracowanie dyrektywy, która ma nie tylko 
przyczynić się do ochrony środowiska, ale przede wszystkim uzależnienia od dostawców ze 
wschodu. 

Poprawkę złożyli Adriana Poli Bortone i Alessandro Foglietta

Poprawka 82
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 a ustęp 2 (Dyrektywa 98/70/WE)

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek obowiązku 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z tych paliw. Obniżenie w 
stosunku rocznym wynosi dodatkowy 1 % 
emisji z 2010 r. w każdym kolejnym roku 
kalendarzowym do roku 2020 włącznie. 
Poziom emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia paliwa w przeliczeniu na 
jednostkę energii zgłoszony w 2020 r. nie 
jest wyższy niż 90 % poziomu zgłoszonego 
w 2010 r.

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek obowiązku 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z tych paliw. Obniżenie w 
stosunku rocznym wynosi dodatkowy 1 % 
emisji z 2013 r. w każdym kolejnym roku 
kalendarzowym do roku 2023 włącznie. 
Poziom emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia paliwa w przeliczeniu na 
jednostkę energii zgłoszony w 2023 r. nie 
jest wyższy niż 90 % poziomu zgłoszonego 
w 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Aby mieć czas na ustanowienie mechanizmu kontroli i sprawozdawczości w odniesieniu do 
emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie drogowym, 
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należy najpierw opracować zharmonizowaną i sprecyzowaną metodologię skutecznego 
obliczania tych emisji. 

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Poprawka 83
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 a ustęp 2 (Dyrektywa 98/70/WE)

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw stosowanych w transporcie 
drogowym oraz w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach 
wprowadzanych na rynek obowiązku 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z tych paliw. Obniżenie w 
stosunku rocznym wynosi dodatkowy 1 %
emisji z 2010 r. w każdym kolejnym roku 
kalendarzowym do roku 2020 włącznie. 
Poziom emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia paliwa w przeliczeniu na 
jednostkę energii zgłoszony w 2020 r. nie 
jest wyższy niż 90 % poziomu zgłoszonego 
w 2010 r. 

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. 
państwa członkowskie wymagają od 
dostawców paliw pochodzenia kopalnego 
stosowanych w transporcie drogowym oraz 
w maszynach jezdnych nieporuszających się 
po drogach wprowadzanych na rynek 
obowiązku obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z tych paliw. 
Obniżenie wynosi dodatkowe 2% emisji z 
2010 r. co dwa lata kalendarzowe do roku 
2020 włącznie. Poziom emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia paliwa w 
przeliczeniu na jednostkę energii zgłoszony 
w 2020 r. nie jest wyższy niż 90 % poziomu 
zgłoszonego w 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

(Uzasadnienie Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive.
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions. Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Uzasadnienie Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction.
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
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and production costs of imported biofuel.

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 84
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 a ustęp 2 a (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

2a. Dostawcy paliw są zobowiązani do 
zapewnienia, że ograniczenie emisji 
pochodzących spoza rafinerii/ekstrakcji 
następuje co najmniej w połowie w formie 
niekopalnych składników olejów 
napędowych.

Or. en

Uzasadnienie

Rynek paliw UE cierpi na brak oleju napędowego. Nadmierna zgodność spowodowana 
mieszankami paliw niekopalnych doprowadzi do jeszcze większego transportu paliwa. Nie 
należy wspierać znacznego wzrostu importu etanolu z Ameryki Południowej, który prowadzi 
do dalszego wzrostu eksportu paliwa z UE do Ameryki Północnej lub Południowo-Wschodniej 
Azji. Zamierzeniem tego aktu prawnego powinna być zachęta do inwestowania w substytuty 
oleju napędowego o największym potencjale obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 85
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 b (Dyrektywa 98/70/WE)

Artykuł 7b skreślony
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.”
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Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencja poprawek do punktu 15 i 16 preambuły, złożonych przez tego samego autora. 

W rezolucji w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza z 
26 września 2006 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do redukcji tworzących warstwę 
ozonową lotnych związków organicznych (VOC) o 55% między 2010 i 2020 r. Wzrost emisji 
VOC, który byłby skutkiem przekroczenia poziomu etanolu, nie jest ani zbieżny ze 
stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, ani uzasadniony. Istnieją inne sposoby mieszania 
biopaliw z paliwami konwencjonalnymi, które nie prowadzą do zwiększenia ciśnienia pary. 
Tworzenie wyjątku dla etanolu jest zatem nieuzasadnione i należy z niego zrezygnować.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 86
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7 b (Dyrektywa 98/70/WE)

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.”

Środki dotyczące szczegółów dodawania 
etanolu do benzyny, a w szczególności 
ciśnienia pary określonego w załączniku VI 
oraz istniejących możliwości, a także 
niezbędnych zmian innych parametrów 
lotności określonych w normie EN 228, 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie są przyjmowane zgodnie z 
procedurą opisaną w art. 11 ust. 2.”

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2003/30/WE uznaje istniejące specyfikacje paliw za przeszkody w rozwoju 
biopaliw. 

Dyrektywa 2003/17/WE dostrzega ten sam problem i wzywa Komisję Europejską, aby wzięła 
pod uwagę „potrzebę zachęcania do wprowadzenia alternatywnych paliw, w tym także 
biopaliw, jak również potrzebę wprowadzenia zmian w innych parametrach w specyfikacjach 
paliw, zarówno paliw konwencjonalnych, jak i paliw alternatywnych, na przykład zmiany w 
wartościach granicznych maksymalnej lotności benzyny, zawartych w niniejszej dyrektywie, 
wymagane celem zastosowania ich do mieszanek bioetanolu”. 
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 87
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7ba (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

Artykuł 7ba
Kryteria stabilności biopaliw

1. Jedynie biopaliwa spełniające kryteria 
stabilności produkcji w oparciu o ich cykl 
życia, określone w załączniku VIb, 
uznawane są za paliwa przyczyniające się 
do realizacji celu określonego w art. 7a.
2. Państwa członkowskie przyjmują 
porozumienia dwu- i wielostronne 
pomiędzy Wspólnotą a krajami trzecimi 
jako dowód spełnienia warunków 
określonych w załączniku VIb.
3. Państwa członkowskie przyjmują dowody 
przestrzegania dobrowolnych programów 
międzynarodowych określających normy 
stabilnego wytwarzania produktów rolnych 
lub leśnych jako dowód spełnienia 
warunków określonych w załączniku VIb, 
pod warunkiem, że programy te zostały 
zatwierdzone jako spełniające odpowiednie 
standardy wiarygodności, przejrzystości 
oraz kontroli przez niezależne osoby trzecie. 
Wykaz programów spełniających te kryteria 
będzie publikowany i okresowo 
aktualizowany. 
Kryteria stabilności określone w załączniku 
VIb są przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 11 ust. 2; stanowią one 
podstawowy zestaw kryteriów, który można 
dalej rozwijać w kontekście przeglądu 
dyrektywy 2003/30/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja biomasy może prowadzić do poważnych problemów związanych z różnorodnością 
biologiczną i problemów społecznych. Zmieniona dyrektywa w sprawie jakości paliwa 
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stymuluje produkcję biomasy o stosunkowo niskiej zawartości gazów cieplarnianych, ale 
należy również określić kryteria dotyczące różnorodności biologicznej i kryteria społeczne. 
Ważne jest, aby Parlament sformułował wytyczne dotyczące tych kryteriów, a nie zostawiał tej 
kwestii do rozstrzygnięcia w drodze procedury komitologii. Kryteria te stworzą podstawę, 
którą można poszerzać w kontekście przeglądu dyrektywy o biopaliwach w 2008 r. Istotne 
jest, aby obowiązywał jeden zestaw kryteriów stabilności dla całego prawodawstwa UE w tym 
zakresie.

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 88
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7ba (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

Artykuł 7ba
Kryteria stabilności paliw

1. Jedynie paliwa i surowce niekopalne 
spełniające kryteria stabilności produkcji i 
osiągów pod względem emisji gazów 
cieplarnianych w oparciu o ich cykl życia 
określone w załączniku VIb uznawane są za 
zgodne z art. 7a.
2. Państwa członkowskie mogą przyjmować 
porozumienia dwu- i wielostronne 
pomiędzy Wspólnotą a krajami trzecimi, 
podlegające kontroli i weryfikacji strony 
trzeciej, jako dowód spełnienia warunków 
określonych w załączniku VIb. 
3. Państwa członkowskie mogą przyjmować 
dowody przestrzegania dobrowolnych 
programów międzynarodowych 
określających normy stabilnego 
wytwarzania produktów rolnych lub 
leśnych jako dowód spełnienia 
odpowiednich warunków określonych w 
załączniku VIb, pod warunkiem, że 
programy te zostały zatwierdzone jako 
spełniające odpowiednie standardy 
wiarygodności, przejrzystości oraz kontroli 
przez niezależne osoby trzecie. Wykaz 
programów spełniających te kryteria będzie 
publikowany i okresowo aktualizowany.
Kryteria stabilności określone w załączniku 
VIb są przyjmowane zgodnie z procedurą 
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regulacyjną połączoną z kontrolą określoną 
w art. 11 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zlecić Dyrekcji ds. Ochrony Środowiska Komisji przedstawienie propozycji w zakresie 
obowiązkowych kryteriów stabilności paliw. Produkcja paliw/surowców transportowych może 
prowadzić do poważnych negatywnych skutków związanych z różnorodnością biologiczną i do 
obaw społecznych. Propozycja ta stymuluje wydajność w zakresie zawartości gazów 
cieplarnianych, ale konieczne są również inne kryteria dotyczące środowiska naturalnego 
oraz kryteria społeczne. Nie można odkładać ustalenia kryteriów stabilności do momentu 
uchwalenia przyszłych aktów prawnych; to raczej niniejsza dyrektywa powinna tworzyć ramy 
dla szczegółowych kryteriów, które należy ustalić zgodnie z procedurą komitetową 
przewidzianą w art. 11 ust. 2 pod kontrolą PE.

Poprawkę złożył Andres Tarand i Anders Wijkman

Poprawka 89
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 7ba (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

Artykuł 7ba
Biopaliwa, które osiągają lub przekraczają 
wartość progową, ustaloną zgodnie ze 
współczynnikiem stabilności określonym w 
załączniku VI C, zostają automatycznie 
dopuszczone do swobodnego obrotu w 
ramach jednolitego rynku od dnia wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy. Od dnia 
1 stycznia 2020 r. zabrania się sprzedaży w 
ramach jednolitego rynku wszelkich 
biopaliw, które nie osiągają lub nie 
przekraczają tej wartości progowej.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci i importerzy paliwa powinni mieć jasność co do proponowanego współczynnika 
stabilności i terminów wejścia w życie.
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Poprawkę złożyli Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi i Adriana Poli Bortone

Poprawka 90
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 8 a (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

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

Kierując się pracą Wspólnego Centrum 
Badawczego (WCB) oraz wykorzystując 
istniejące dane, Komisja kontynuuje 
opracowywanie odpowiedniej metodologii 
testowania w odniesieniu do wykorzystania 
dodatków metalicznych w paliwach i przy 
użyciu tej metodologii ocenia, czy należy 
zaproponować ograniczenia w stosunku do 
tych dodatków, które uznaje się za czynnik 
wpływający na skuteczne działanie 
technologii zmniejszenia zanieczyszczenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska zwróciła się do WCB z prośbą o zbadanie oddziaływania dodatków 
metalicznych na katalizatory i emisje; prace w tym zakresie trwają. Komisja i WCB powinny 
kontynuować opracowywanie tego protokołu testowego i uwzględnić istniejące dane na temat 
dodatków metalicznych. Jeżeli dodatki metaliczne przejdą badanie, Komisja będzie 
dysponowała naukowym uzasadnieniem pozwalającym na określenie, które – jeśli w ogóle –
dodatki metaliczne mają wpływ na skuteczne działanie technologii zmniejszenia 
zanieczyszczenia, w pełni konsultując się z Parlamentem Europejskim w drodze procedury 
współdecyzji.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 91
ARTYKUŁ 1 PUNKT 7

Artykuł 9 akapit 2 litera a) (Dyrektywa 98/70/WE)

(a) wykorzystanie biopaliw w ramach 
niniejszej dyrektywy oraz wykorzystanie i 
rozwój technologii samochodowej, z 
uwzględnieniem celu osiągnięcia poziomu 
przynajmniej 10 % biopaliw w paliwach 
transportowych do 2020 r., wyznaczonego 
w strategicznym przeglądzie sytuacji 
energetycznej sporządzonym przez 
Komisję*, oraz celu dekarbonizacji paliwa 

(a) cel dekarbonizacji paliwa 
transportowego i wykorzystanie biopaliw do 
osiągnięcia tego celu. Komisja będzie 
monitorować bezpośrednie i pośrednie 
negatywne skutki produkcji biopaliwa dla 
środowiska naturalnego, obszarów 
chronionych oraz warunków społecznych i 
cen żywności we wszystkich krajach 
produkujących paliwo, a w przypadku 
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transportowego. wystąpienia takich skutków podejmie 
działania w celu ich uniknięcia.

Or. en

Uzasadnienie

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Poprawkę złożyli Adriana Poli Bortone i Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze + Martin 
Callanan

Poprawka 92
ARTYKUŁ 1 PUNKT 7 A (nowy)

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

7a. Dodaje się art. 9a w następującym 
brzmieniu:

Artykuł 9a
Przegląd

Aby przyczynić się do realizacji celów UE 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 Europejskiego i Rady w 
sprawie możliwych mechanizmów redukcji 
emisji. Komisja bierze pod uwagę w 
szczególności: 
a) opracowanie odpowiedniej metodologii w 
zakresie oceny emisji gazów cieplarnianych 
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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 państw członkowskich 
wynikającymi z przystąpienia do protokołu 
z Kioto;
c) ponowne zbadanie wykonalności i 
harmonogramu stopniowego osiągania 
celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych;
d) ocenę handlowych, gospodarczych i 
społecznych skutków osiągnięcia tych 
celów. 
2. Na podstawie tego sprawozdania Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie propozycje zmian tej dyrektywy 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2003/30/WE oraz późniejszych aktów 
prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

(Uzasadnienie Adriana Poli Bortone i Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Uzasadnienie Anne Laperrouze i Martin Callanan (identyczne))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 93
ARTYKUŁ 1 PUNKT 7 A (nowy)

Artykuł 9 a (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)
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7a. Dodaje się art. 9a w następującym 
brzmieniu:

Artykuł 9a
Przegląd

Aby przyczynić się do realizacji celów UE 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. opracuje sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie możliwych 
mechanizmów redukcji emisji. Komisja 
weźmie pod uwagę w szczególności: 
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 państw członkowskich 
wynikającymi z przystąpienia do protokołu
z Kioto;
c) ponowne zbadanie wykonalności i 
harmonogramu stopniowego osiągania 
celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych;
d) ocenę handlowych, gospodarczych i 
społecznych skutków osiągnięcia tych 
celów. 
2. Na podstawie tego sprawozdania Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie propozycje zmian tej dyrektywy 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2003/30/WE oraz późniejszych aktów 
prawnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 94
ARTYKUŁ 1 PUNKT 7 A (nowy)

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

7a. Dodaje się art. 9a w następującym 
brzmieniu:

Artykuł 9a
Przegląd

Aby przyczynić się do realizacji celów UE 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 Europejskiego i Rady w 
sprawie możliwych mechanizmów redukcji 
emisji. Komisja bierze pod uwagę w 
szczególności: 
a) opracowanie odpowiedniej metodologii w 
zakresie oceny emisji gazów cieplarnianych 
w cyklu życia paliw stosowanych w 
transporcie drogowym; 
b) ponowne zbadanie wykonalności i 
harmonogramu stopniowego osiągania 
celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. 
2. Na podstawie tego sprawozdania Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
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Radzie propozycje zmian tej dyrektywy 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2003/30/WE oraz późniejszych aktów 
prawnych.

Or. en

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 należy 
jeszcze przedyskutować i rozważyć w przyszłych aktach prawnych.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 95
ARTYKUŁ 1 PUNKT 12 PUNKT - 1 A (nowy)
Załącznik III przypis 4 (Dyrektywa 98/70/WE)

Przypis 4 zostaje zmieniony poprzez 
zastąpienie słów 
„arktyczne lub trudne warunki zimowe” 
słowami „niskie letnie temperatury 
otoczenia” 

Or. en

Uzasadnienie

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.
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Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 96
ARTYKUŁ 1 PUNKT 12

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

12. W załączniku III wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

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.”

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza z 
26 września 2006 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do redukcji tworzących warstwę 
ozonową lotnych związków organicznych (VOC) o 55% między 2010 i 2020 r. Wzrost emisji 
VOC, który byłby skutkiem przekroczenia poziomu etanolu, nie jest ani zbieżny ze 
stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, ani uzasadniony. Istnieją inne sposoby mieszania 
biopaliw z paliwami konwencjonalnymi, które nie prowadzą do zwiększenia ciśnienia pary. 
Tworzenie wyjątku dla etanolu jest zatem nieuzasadnione i należy z niego zrezygnować. 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 97
ARTYKUŁ 1 PUNKT 12

Załącznik III przypis 5(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.”

Przypis 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Dla państw członkowskich, w których 
występują arktyczne lub trudne warunki 
zimowe, maksymalne ciśnienie pary nie 
przekracza 66,0kPa. Jeżeli paliwo zawiera 
etanol, maksymalne dozwolone ciśnienie 
pary w okresie letnim może przekroczyć 
56kPa o 4kPa (patrz załącznik VI), jeżeli 
spełniony został warunek minimalnej 
zawartości etanolu w wysokości 3% v/v.”

Or. en
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Uzasadnienie

Dodanie etanolu może spowodować wzrost ciśnienia pary. Ważne jest, aby przepisy te nie 
przyczyniały się do podwyższania maksymalnego dozwolonego ciśnienia pary.

Proponowane dozwolone przekroczenie mogłoby doprowadzić do podwyższenia ciśnienia 
pary do 68kPa, a przez to do pogorszenia jakości powietrza. Dlatego też całkowite 
maksymalne ciśnienie pary musi zostać obniżone do poziomu 56kPa. Ponadto istnieje 
możliwość przekroczenia poziomu ciśnienia pary o maksymalnie 4kPa. W takich warunkach 
nawet przy dozwolonym przekroczeniu ciśnienia pary maksymalne ciśnienie pary nie 
przekroczy wartości 60kPa i zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego nie wzrośnie.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 98
ARTYKUŁ 1 PUNKT 12

Załącznik III przypis 5 (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 w okresie letnim może 
przekroczyć 56kPa o wartość określoną w 
tabeli w załączniku VI oraz – od 1 stycznia 
2013 r. – może przekroczyć 52kPa o 
wartość określoną w tabeli w załączniku 
VI.”

Or. fr

Uzasadnienie

Redukcja maksymalnego poziomu ciśnienia pary w standardowej benzynie ma istotne 
znaczenie dla ograniczenia emisji VOC. Redukcja ta zostanie przeprowadzona w dwóch 
etapach, tak aby umożliwić podmiotom gospodarczym dostosowanie się do tego nowego 
ograniczenia.

Uwzględniając proponowane przekroczenie, ciśnienie pary wynosiłoby zatem najwyżej 64kPa 
do 2012 r. i 60kPa od 1 stycznia 2013 r., umożliwiając tym samym uniknięcie pogorszenia 
jakości powietrza z uwagi na podwyższoną emisję VOC.
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Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 99
ARTYKUŁ 1 PUNKT 12

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

Przypis 5 zostaje zmieniony poprzez 
zastąpienie słów 
„arktyczne lub trudne warunki zimowe” 
słowami „niskie letnie temperatury 
otoczenia” 

Or. en

Uzasadnienie

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 100
ARTYKUŁ 1 PUNKT 12 AKAPIT 1 A (nowy)

Załącznik III przypis 7 a (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

Dodaje się przypis 7a w następującym 
brzmieniu:

(7a) Zgodnie z art. 1 ust. 2 limit ten wejdzie 
w życie w dniu publikacji normy 
opracowanej przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN).

Or. en
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Uzasadnienie

Utrzymanie znormalizowanej przez CEN benzyny EN 228 przynosi znaczące korzyści dla 
konsumentów i przedsiębiorstw w UE oraz dla przemysłu samochodowego, które polegają na 
uniknięciu zamieszania na stacjach benzynowych, bezpieczeństwie dostaw, minimalizowaniu 
kosztów oraz zagwarantowaniu, że pojazdy są zaopatrywane w paliwo o tym samym 
standardzie niezależnie od regionu w UE, w którym się znajdują. Obowiązujące limity 
powinny być podnoszone proporcjonalnie do wymogów/zgodności technicznej pojazdów, nie 
prowadząc do zwiększenia ilości dodatkowych specyfikacji. Należy zrezygnować z 
proponowanych dodatkowych klas benzyny oraz wprowadzić niezbędne poprawki do 
istniejących specyfikacji dla benzyny.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 101
ARTYKUŁ 1 PUNKT 12 AKAPIT 1 A (nowy)

Załącznik III przypis 7 b (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

Dodaje się przypis 7a w następującym 
brzmieniu:

(7b) Zgodnie z art. 1 ust. 2 limity te wejdą w 
życie w dniu publikacji normy opracowanej 
przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN). 

Or. en

Uzasadnienie

Utrzymanie znormalizowanej przez CEN benzyny EN 228 przynosi znaczące korzyści dla 
konsumentów i przedsiębiorstw w UE oraz dla przemysłu samochodowego, które polegają na 
uniknięciu zamieszania na stacjach benzynowych, bezpieczeństwie dostaw, minimalizowaniu 
kosztów oraz zagwarantowaniu, że pojazdy są zaopatrywane w paliwo o tym samym 
standardzie niezależnie od regionu w UE, w którym się znajdują. Obowiązujące limity 
powinny być podnoszone proporcjonalnie do wymogów/zgodności technicznej pojazdów, nie 
prowadząc do zwiększenia ilości dodatkowych specyfikacji. Należy zrezygnować z 
proponowanych dodatkowych klas benzyny oraz wprowadzić niezbędne poprawki do 
istniejących specyfikacji dla benzyny.
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Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 102
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13 (A)

Załącznik IV tabela (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 „3”.

Or. en

Uzasadnienie

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne poważnie obniżają jakość powietrza, 
uwalniając do niego cząsteczki i tlenki azotu. Są rakotwórcze i wywołują poważne problemy 
zdrowotne. Od 1991 r. w Szwecji istnieje olej napędowy klasy środowiskowej (EC) 1, który 
zawiera mniej niż 1% wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Pokazuje to, że 
ich ograniczenie w znacznie większym stopniu jest możliwe i wykonalne. Ponieważ jednak 
średnia w UE wynosi obecnie między 3 a 4%, maksymalny poziom w wysokości 3% jest 
odpowiednim punktem wyjścia, pozwalającym dostawcom na dostosowanie się. 

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Poprawka 103
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13 A (nowy)

Załącznik IV a (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

13a. Dodaje się załącznik IVa w następującym brzmieniu:

Specyfikacje standardowe dla olejów napędowych przeznaczonych do stosowania w 
statkach żeglugi śródlądowej
EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Parametr Jednostka Limit

Liczba cetanowa min 51,0
Wskaźnik cetanowy min 46,0
Gęstość przy 15°C kg/m³ 845 
Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne

% (m/m) max 8 

Zawartość siarki mg/kg max 10,0 
Temperatura zapłonu °C ponad 55 
Pozostałość koksowa 
(w 10% pozostałości 

% (m/m) max 0,30 
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podestylacyjnej)
Zawartość popiołów % (m/m) max 0,01 
Zawartość wody mg/kg max 200 
Cząstki stałe mg/kg max 24 
Test na korozję na płytce 
miedzianej (3h w 50°C) 

wzorcowanie klasa 1

Stabilność utleniania g/m³ max 25 
Smarowność (wsd 1,4) 
przy 60°C

μm max 460 

Lepkość przy 40°C mm2/s 2,00-4,50 
Destylacja
% (V/V) odzyskany przy 
250°C
% (V/V) odzyskany przy 
350°C
95% odzyskane przy

% (V/V) 
% (V/V) 
°C 

<65 
min 85 
max 360 

Temperatura mętnienia
Lato
Zima

°C max 0 
max -15 

Temperatura 
zablokowania zimnego 
filtra (CFPP) 
Lato
Zima

°C max -11 
max -24 

Postać klarowna
Zawartość estrów 
metylowych kwasów 
tłuszczowych (FAME)* 

% (V/V) max 5 

* Wyższa zawartość FAME zwiększa zużycie paliwa 
i wymaga dodatkowej dyscypliny utrzymania 
(zapobieganie zanieczyszczeniom sytemu 
paliwowego, tworzeniu się osadu i korozji). Może też 
stanowić problem dla systemów ogrzewania (kwestia 
dotycząca bezpieczeństwa).

Or. en

Uzasadnienie

(Uzasadnienie Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Uzasadnienie Johannes Blokland)
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Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel yhan 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels.
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 104
ZAŁĄCZNIK

Załącznik V podtytuł (Dyrektywa 98/70/WE)

Typ: Benzyna o wysokiej zawartości 
biopaliwa

Typ: Benzyna o wysokiej zawartości 
związków tlenowych

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik V zawiera przepisy mające zastosowanie do benzyny zawierającej do 10% obj. 
etanolu. Nazywanie takiej benzyny „benzyną o wysokiej zawartości biopaliwa” jest mylące. 
Termin „biopaliwo” wprowadza w błąd konsumenta, który może uznać, że jest to produkt 
przyjazny dla środowiska. „Benzyna o wysokiej zawartości związków tlenowych” to z 
technicznego punktu widzenia prawidłowa nazwa dla produktu zawierającego 5-10% obj. 
etanolu. 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 105
ZAŁĄCZNIK

Załącznik V podtytuł (Dyrektywa 98/70/WE)

Typ: Benzyna o wysokiej zawartości
biopaliwa

Typ: Benzyna zawierająca biopaliwa

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik V zawiera przepisy mające zastosowanie do benzyny zawierającej minimum 5% 
obj. biopaliw. Nazywanie benzyny o tej zawartości biopaliwa „benzyną o wysokiej zawartości 
biopaliwa” jest mylące. Termin ten powinien być zarezerwowany dla benzyny o znacznie 
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większej zawartości biopaliw; termin „benzyna zwierająca biopaliwa” jest bardziej 
odpowiedni.

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 106
ZAŁĄCZNIK

Załącznik V tabela wiersz 6 (limit minimalny) (Dyrektywa 98/70/WE)

Zawartość tlenu Zawartość tlenu

- 2,7 v/v% min (5a)

(5a) Minimalne limity wygasają w 
przypadku wycofania z obrotu klasy 
„benzyna”.

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie między klasą paliwa o wysokiej zawartości związków tlenowych a zwykłą 
benzyną jest konieczne ze względu na fakt, że starsze pojazdy nie tolerują paliwa o zawartości 
etanolu wyższej niż 5% obj. W przypadku wycofania z rynku w przyszłości zwykłej klasy 
benzyny, minimalne limity również powinny wygasnąć. 

Poprawkę złożył Gintaras Didžiokas

Poprawka 107
ZAŁĄCZNIK

Załącznik V tabela wiersz 6 (limit maksymalny) (Dyrektywa 98/70/WE)

Zawartość tlenu % m/m 3,7 Zawartość tlenu % m/m 4,0

Or. en

Uzasadnienie

Limit zawartości tlenu musi być wystarczająco wysoki, aby zapewnić, że domieszka etanolu w 
ilości 10% objętości jest możliwa w ramach szerokiego zakresu dopuszczalnej gęstości. 10% 
domieszka etanolu nie będzie zgodna z proponowanym limitem zawartości tlenu w wysokości 
3,7% wagowo, jeżeli podstawowa benzyna, do której dodaje się etanol, ma gęstość 720-747 
kg/m3. Od ponad 10 lat rząd Stanów Zjednoczonych dopuszcza całkowitą zawartość tlenu w 
wysokości do 4,0% wagowo dla benzyny E10 (10% etanolu). Limit ten byłby wystarczająco 
wysoki, aby zapewnić, że 10% domieszka etanolu jest możliwa w ramach szerokiego zakresu 
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dopuszczalnej gęstości benzyny.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 108
ZAŁĄCZNIK

Załącznik V tabela wiersz 7 (limit maksymalny) (Dyrektywa 98/70/WE)

- Etanol (mogą być konieczne czynniki 
stabilizujące) % v/v 10

- Etanol (mogą być konieczne czynniki 
stabilizujące) % v/v 5-10

Or. en

Uzasadnienie

Lepiej stworzyć jedną kategorię benzyny o zawartości 0-5% obj. etanolu oraz drugą kategorię 
benzyny o zawartości 5-10% obj. etanolu.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 109
ZAŁĄCZNIK

Załącznik V przypis 3 (Dyrektywa 98/70/WE)

(3) Okres letni zaczyna się nie później niż 
dnia 1 maja i kończy nie wcześniej niż dnia 
30 września. Dla państw członkowskich, w 
których występują arktyczne lub trudne 
warunki zimowe, okres letni zaczyna się nie 
później niż dnia 1 czerwca i kończy nie 
wcześniej niż dnia 31 sierpnia.

(3) Okres letni zaczyna się nie później niż 
dnia 1 maja i kończy nie wcześniej niż dnia 
30 września. Dla państw członkowskich, w 
których występują niskie letnie 
temperatury, okres letni zaczyna się nie 
później niż dnia 1 czerwca i kończy nie 
wcześniej niż dnia 31 sierpnia.

Or. en

Uzasadnienie

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
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lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 110
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. 

Or. en

Uzasadnienie

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 111
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 niskie letnie temperatury, 
maksymalne ciśnienie pary nie przekracza 
70,0 kPa. Jeżeli paliwo zawiera etanol, 
maksymalne ciśnienie pary w okresie letnim 
może przekroczyć odpowiedni limit 
ciśnienia pary w okresie letnim wynoszący 
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60kPa lub 70kPa o wartość określoną w 
tabeli w załączniku VI.

Or. en

Uzasadnienie

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 112
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. Jeżeli paliwo zawiera 
etanol, maksymalne ciśnienie pary w okresie 
letnim może przekroczyć 56kPa o wartość 
określoną w tabeli w załączniku VI oraz –
od 1 stycznia 2013 r. – może przekroczyć 
52kPa o wartość określoną w tabeli w 
załączniku VI.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględniając proponowane przekroczenie, ciśnienie pary wynosiłoby zatem najwyżej 64kPa 
do 2012 r. i 60kPa od 1 stycznia 2013 r., umożliwiając tym samym uniknięcie pogorszenia 
jakości powietrza z uwagi na podwyższoną emisję VOC.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 113
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 66,0 kPa. Jeżeli paliwo zawiera 
etanol, maksymalne ciśnienie pary w okresie 
letnim może przekroczyć 56kPa o wartość 
określoną w tabeli w załączniku VI.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie etanolu może spowodować wzrost ciśnienia pary. Ważne jest, aby przepisy te nie 
przyczyniały się do podwyższania maksymalnego dozwolonego ciśnienia pary. W związku z 
tym, a także proporcjonalnie do maksymalnego ciśnienia pary w okresie letnim, należy 
obniżyć maksymalne ciśnienie pary w arktycznych lub trudnych warunkach zimowych z 70kPa 
do 66kPa.

Poprawkę złożylił Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 114
ZAŁĄCZNIK

Załącznik VI (Dyrektywa 98/70/WE)

DOZWOLONE PRZEKROCZENIE 
POZIOMU CIŚNIENIA PARY W 

BENZYNIE ZAWIERAJĄCEJ ETANOL

skreślony

Zawartość 
etanolu (% v/v)

Dozwolone 
przekroczenie 
poziomu 
ciśnienia pary 
(kPA)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
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9 7,82
10 7,76
Dozwolone przekroczenie poziomu 
ciśnienia pary dla pośrednich zawartości 
etanolu między wymienionymi 
wartościami jest określane poprzez 
liniową ekstrapolację zawartości etanolu 
bezpośrednio powyżej i poniżej wartości 
pośredniej.

Or. en

Uzasadnienie

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 115
ZAŁĄCZNIK

Załącznik VI (Dyrektywa 98/70/WE)

DOZWOLONE PRZEKROCZENIE 
POZIOMU CIŚNIENIA PARY W 

BENZYNIE ZAWIERAJĄCEJ ETANOL

DOZWOLONE PRZEKROCZENIE 
POZIOMU CIŚNIENIA PARY W 

BENZYNIE ZAWIERAJĄCEJ ETANOL

Zawartość 
etanolu (% v/v)

Dozwolone 
przekroczenie 
poziomu 
ciśnienia pary 
(kPA)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0

Przekroczenie o 4kPa dozwolone jest tylko 
w przypadkach, gdy domieszka etanolu 
wynosi co najmniej 3% v/v.
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7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Dozwolone przekroczenie poziomu 
ciśnienia pary dla pośrednich zawartości 
etanolu między wymienionymi 
wartościami jest określane poprzez 
liniową ekstrapolację zawartości etanolu 
bezpośrednio powyżej i poniżej wartości 
pośredniej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane dozwolone przekroczenie dla etanolu mogłoby doprowadzić do podwyższenia 
ciśnienia pary do 68kPa i przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza z uwagi na 
podwyższoną emisję VOC. Aby zapobiec obniżaniu jakości powietrza, całkowite maksymalne 
ciśnienie pary musi zostać obniżone do poziomu 56kPa. Ponadto istnieje możliwość 
przekroczenia poziomu ciśnienia pary o maksymalnie 4kPa w przypadku domieszki etanolu 
wynoszącej przynajmniej 3% obj. W takich warunkach nawet przy dozwolonym przekroczeniu 
ciśnienia pary maksymalne ciśnienie pary nie przekroczy wartości 60kPa i zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego nie wzrośnie.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 116
ZAŁĄCZNIK

Załącznik VI (Dyrektywa 98/70/WE)

DOZWOLONE PRZEKROCZENIE 
POZIOMU CIŚNIENIA PARY W 

BENZYNIE ZAWIERAJĄCEJ ETANOL

DOZWOLONE PRZEKROCZENIE 
POZIOMU CIŚNIENIA PARY W 

BENZYNIE ZAWIERAJĄCEJ 
BIOPALIWA

Zawartość 
etanolu (% v/v)

Dozwolone 
przekroczenie 
poziomu 
ciśnienia pary 
(kPA)

0 0
1 3,65
2 5,95
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3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Dozwolone przekroczenie poziomu 
ciśnienia pary dla pośrednich zawartości 
etanolu między wymienionymi 
wartościami jest określane poprzez 
liniową ekstrapolację zawartości etanolu 
bezpośrednio powyżej i poniżej wartości 
pośredniej.

Przekroczenie o 8kPa dozwolone jest tylko 
w przypadkach, gdy domieszka biopaliw 
wynosi od 3 do 10%.

Or. de

Uzasadnienie

Nie da się kontrolować zaproponowanych wartości przekroczenia. Aby umożliwić domieszkę 
etanolu i pozostałych biopaliw, należy wprowadzić jako wartość orientacyjną najwyższe 
przekroczenie, jakie występuje w praktyce.

Poprawkę złożyli Claude Turmes i Umberto Guidoni

Poprawka 117
ZAŁĄCZNIK

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

ZAŁĄCZNIK VI A 
METODA POMIARU EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH W CYKLU ŻYCIA 
PALIW
1. W sprawozdawczości dotyczącej emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia 
wszystkich paliw zostaną uwzględnione 
następujące elementy:
a) ekstrakcja/produkcja surowców, w tym:
- metoda ekstrakcji mierzona lub 
szacowana dla miejsca wydobycia;
- energia zużyta w procesie ekstrakcji 
łącznie ze spalaniem, wyciekami oraz 
innymi formami zużycia energii 
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związanymi z tym procesem;
- wpływ bezpośrednich i pośrednich zmian 
użytkowania gruntów (łącznie z 
przenoszeniem działalności rolniczej); 
- ilość energii zużyta w procesie produkcji i 
zastosowania substancji agrochemicznych 
na jednostkę energii;
- wpływ na zawartość węgla w glebie i
emisje związane z praktykami rolniczymi, 
zwłaszcza stosowaniem nawozu azotowego; 
- wpływ produktów ubocznych;
- wykorzystanie paliwa dla maszyn 
produkcyjnych na jednostkę;
b) transport i dystrybucja, w tym:
- transport z miejsca wydobycia do 
pierwszego miejsca rafinacji/transferu na 
podstawie średnich równoważników CO2 na 
jednostkę energii;
- liczba kilometrów w transporcie z miejsca 
wydobycia do miejsca rafinacji/transferu;
- liczba kilometrów w transporcie z miejsca 
rafinacji/transferu do miejsca sprzedaży na 
podstawie średnich równoważników CO2 na 
jednostkę energii;
c) konwersja/rafinacja, w tym:
- ilość energii zużyta w procesie 
konwersji/rafinacji na jednostkę energii;
- liczba wyemitowanych równoważników 
CO2 na jednostkę energii;
d) produkt końcowy:
- zawartość węgla na jednostkę energii.
2. W odpowiednich przypadkach Komisja 
opracowuje wartości wzorcowe w 
odniesieniu do miejsca wydobycia lub 
składnika paliwa niekopalnego, dotyczące 
określonych części oceny od procesu 
wydobycia do wykorzystania. Wartości te są 
ostrożne przy ocenie osiągów w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
a ich podstawą są emisje procesowe, które 
są znacznie wyższe niż średnie emisje. 
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Dostawcy paliw mogą domagać się bardziej 
korzystnego współczynnika emisji, jeżeli są 
w stanie dowieść, że ich produkt 
charakteryzuje się niższym poziomem emisji 
gazów cieplarnianych w stosunku do 
wartości wzorcowej.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe wymogi dla paliw powinny zostać określone w ramach kryteriów stabilności, 
natomiast ten załącznik powinien dotyczyć jedynie kryteriów odnoszących się do gazów 
cieplarnianych. Ewentualne wartości wzorcowe powinny być ostrożne i powinny 
odzwierciedlać znacznie gorsze niż średnie osiągi pod względem emisji gazów cieplarnianych 
we wszystkich paliwach i na wszystkich etapach, stanowiąc zachętę dla dostawców paliw do 
poparcia tej koncepcji oraz dostarczając niezbędnych informacji, pozwalających na 
stosowanie bardziej korzystnego współczynnika. 

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 118
ZAŁĄCZNIK

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

ZAŁĄCZNIK VI A
METODA POMIARU EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH W CYKLU ŻYCIA 
WSZYSTKICH PALIW POCHODZENIA 
KOPALNEGO
1. W sprawozdawczości dotyczącej emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia 
wszystkich paliw pochodzenia kopalnego 
zostaną uwzględnione następujące 
elementy:
a) ekstrakcja/produkcja surowców, w tym:
- metoda ekstrakcji mierzona lub 
szacowana dla miejsca wydobycia;
- szacunkowa ilość energii zużyta w 
procesie ekstrakcji łącznie ze spalaniem, 
wyciekami oraz innymi formami zużycia 
energii związanymi z tym procesem;
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- wpływ zmian użytkowania gruntów 
łącznie z przenoszeniem działalności 
rolniczej;
- ilość energii zużyta w procesie produkcji i 
zastosowania substancji agrochemicznych 
na jednostkę energii;
- wpływ produktów ubocznych;
- wykorzystanie paliwa dla maszyn 
produkcyjnych na jednostkę;
b) transport i dystrybucja, w tym:
- transport z miejsca wydobycia do 
pierwszego miejsca rafinacji/transferu na 
podstawie średnich równoważników CO2 na 
jednostkę energii;
- liczba kilometrów w transporcie z miejsca 
wydobycia do miejsca rafinacji/transferu;
- liczba kilometrów w transporcie z miejsca 
rafinacji/transferu do miejsca sprzedaży na 
podstawie średnich równoważników CO2 na 
jednostkę energii;
c) konwersja/rafinacja, w tym:
- ilość energii zużyta w procesie 
konwersji/rafinacji na jednostkę energii;
- liczba wyemitowanych równoważników 
CO2 na jednostkę energii;
d) produkt końcowy:
- zawartość węgla na jednostkę energii.
2. Do 1 stycznia 2011 r. zostaną 
sformułowane podstawowe normy dla paliw 
oparte na emisjach gazów cieplarnianych w 
cyklu życia mierzonych zgodnie z ust. 1 
niniejszego załącznika. Normy te składać 
się będą z wyników pomiarów dokonanych 
przez dostawcę paliw o najlepszych 
parametrach ogólnych lub średnich 
wyników pochodzących od trzech 
najlepszych dostawców. W stosownych 
przypadkach może zostać wprowadzone 
rozróżnienie pomiędzy lekką i ciężką 
konwencjonalną ropą naftową.
3. Począwszy od 1 stycznia 2011 r. 
obniżenie równoważników CO2 opisane w 
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art. 7a ust. 2 może zostać oparte na 
wartościach wzorcowych w odniesieniu do 
miejsca wydobycia lub na stałej zawartości 
równoważników CO2 począwszy od procesu 
wydobycia, a skończywszy na procesie 
wykorzystania. Dostawcy paliw mogą 
stosować pozytywne odstępstwa od tej 
wartości, jeżeli są w stanie dowieść, że ich 
produkt charakteryzuje się niższym 
poziomem emisji gazów cieplarnianych w 
stosunku do wartości wzorcowej.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestią emisji gazów cieplarnianych z biopaliw zajmie się i musi się zająć dyrektywa o 
odnawialnych źródłach energii, ponieważ jest to dyrektywa o paliwach pochodzenia 
kopalnego. W grudniu Komisja przedstawi wniosek dotyczący dyrektywy o odnawialnych 
źródłach energii, która będzie również zawierać narzędzie służące obliczaniu osiągów 
biopaliw pod względem emisji gazów cieplarnianych na podstawie analizy cyklu życia. 
Istnienie dwóch dyrektyw zawierających kryteria stabilności wywołałoby zamieszanie 
prawne.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 119
ZAŁĄCZNIK

Załącznik VI b (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

ZAŁĄCZNIK VI B
KRYTERIA STABILNOŚCI PALIW
Kryteria stabilności będą się opierać na 
systemie, w którym istnieje możliwość 
określenia pochodzenia surowców 
paliwowych i w którym wszystkie 
przedsiębiorstwa należące do trwałego 
łańcucha produkcji biomasy posiadają 
licencję.
Kryteria te gwarantują między innymi:
- brak znaczącego negatywnego wpływu na 
różnorodność biologiczną, a w 
szczególności brak produkcji lub ekstrakcji 
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w pobliżu rezerwatów przyrody lub 
obszarów pozostających pod ochroną 
rządową, jeżeli nie składa się ona ze 
strumieni odpadów lub odpadów 
drewnianych;
- brak wylesiania lub zmniejszania innych 
zasobów węgla (takich jak tereny podmokłe 
i wiecznie zielone) na powierzchni lub pod 
powierzchnią ziemi w wyniku produkcji 
surowców paliwowych;
- przestrzeganie międzynarodowych 
konwencji i regulacji, w szczególności 
odnośnych norm MOP i konwencji ONZ 
dotyczących ochrony ludności 
autochtonicznej;
- brak znaczącego negatywnego wpływu na 
zasoby wodne;
- brak niekorzystnego wpływu na jakość 
powietrza, wody i gleby w wyniku ekstrakcji 
lub produkcji surowców paliwowych; 
- obowiązek składania regularnych 
sprawozdań na temat konsekwencji 
społecznych związanych z produkcją 
surowców biologicznych, zwłaszcza jej 
wpływu na ceny żywności, w celu 
zademonstrowania braku negatywnych 
skutków, m.in. na bezpieczeństwo 
żywnościowe;
- deklarację zgody ze strony 
przedstawicielstwa społeczności/ludności 
lokalnej; 
- publiczny dostęp do informacji oraz 
uczestnictwo;
- obowiązek składania regularnych 
sprawozdań w celu zapewnienia braku 
znaczącego, negatywnego i pośredniego 
wpływu zmiany użytkowania gruntów lub 
przenoszenia działalności rolniczej;
- co najmniej 60% bezpośredniego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z 
paliw niekopalnych pochodzących z 
biomasy w porównaniu z paliwami 
kopalnymi;
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Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie paliwa sprzedawane na rynku UE powinny przestrzegać kryteriów stabilności. 
Skoro paliwa produkowane z biomasy postrzega się jako istotną metodę przestrzegania 
niniejszego aktu prawnego, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do 
niepożądanych skutków dla środowiska lub klimatu. Kryteria te zapewniałyby m.in. brak 
znaczącego negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną, zasoby wodne, jakość 
powietrza, wody i gleby lub bezpieczeństwo żywnościowe. 

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 120
ZAŁĄCZNIK

Załącznik VI b (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

ZAŁĄCZNIK VI B
KRYTERIA STABILNOŚCI PALIW
Kryteria stabilności będą się opierać na 
systemie, w którym istnieje możliwość 
określenia pochodzenia surowców 
paliwowych i w którym wszystkie 
przedsiębiorstwa należące do trwałego 
łańcucha produkcji biomasy posiadają 
licencję.
Kryteria te gwarantują między innymi:
- brak znaczącego negatywnego wpływu na 
różnorodność biologiczną, a w 
szczególności brak produkcji lub ekstrakcji 
w pobliżu rezerwatów przyrody lub 
obszarów pozostających pod ochroną 
rządową, jeżeli nie składa się ona ze 
strumieni odpadów lub odpadów 
drewnianych;
- brak wylesiania lub zmniejszania innych 
zasobów węgla (takich jak tereny podmokłe 
i wiecznie zielone) na powierzchni lub pod 
powierzchnią ziemi w wyniku produkcji 
surowców paliwowych;
- przestrzeganie międzynarodowych 
konwencji i regulacji, w szczególności 
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odnośnych norm MOP i konwencji ONZ 
dotyczących ochrony ludności 
autochtonicznej;
- brak znaczącego negatywnego wpływu na 
zasoby wodne;
- brak niekorzystnego wpływu na jakość 
powietrza, wody i gleby w wyniku ekstrakcji 
lub produkcji surowców paliwowych; 
- obowiązek składania regularnych 
sprawozdań na temat konsekwencji 
społecznych związanych z produkcją 
surowców biologicznych, zwłaszcza jej 
wpływu na ceny żywności, w celu 
zademonstrowania braku negatywnych 
skutków, m.in. na bezpieczeństwo 
żywnościowe;
- deklarację zgody ze strony 
przedstawicielstwa społeczności/ludności 
lokalnej; 
- publiczny dostęp do informacji oraz 
uczestnictwo;
- obowiązek składania regularnych 
sprawozdań w celu zapewnienia braku 
znaczącego, negatywnego i pośredniego 
wpływu zmiany użytkowania gruntów lub 
przenoszenia działalności rolniczej;
- znaczne ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych z paliw niekopalnych 
pochodzących z biomasy w porównaniu z 
paliwami kopalnymi;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie paliwa sprzedawane na rynku UE powinny przestrzegać kryteriów stabilności. 
Skoro paliwa produkowane z biomasy postrzega się jako istotną metodę przestrzegania 
niniejszego aktu prawnego, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do 
niepożądanych skutków dla środowiska lub klimatu. Kryteria te zapewniałyby m.in. brak 
znaczącego negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną, zasoby wodne, jakość 
powietrza, wody i gleby lub bezpieczeństwo żywnościowe. 
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ZAŁĄCZNIK

Załącznik VI c (nowy) (Dyrektywa 98/70/WE)

WSPÓŁCZYNNIK STABILNOŚCI ORAZ 
WARTOŚCI PROGOWE DOTYCZĄCE 
PRODUKCJI I ZASTOSOWANIA 
BIOPALIW
W nawiązaniu do przepisów zawartych w 
załącznikach VI A i B wszystkie biopaliwa 
przeznaczone do wszystkich silników lub 
innych technologii konwersji energii (np. 
ogniw paliwowych) są oceniane i 
licencjonowane zgodnie z jednolitym, 
wspólnym i mającym silne podłoże 
naukowe współczynnikiem stabilności, za 
pomocą którego określa się wartość 
progową, o której mowa w art. 7ba ust. 4, 
równą co najmniej 50% redukcji emisji 
gazów cieplarnianych oraz 100% wzrostowi 
wydajności energetycznej w porównaniu z 
benzyną Eurosuper 95 w standardowym 
silniku spalinowym; jeżeli biomasa 
pochodzi z upraw na gruntach ornych, 
współczynnik ten powinien także 
uwzględniać minimalną wydajność biomasy 
z hektara, odpowiadającą 5 tonom oleju, 
oraz maksymalne ilości substancji 
chemicznych i maksymalny poziom 
nawadniania na hektar.
Metodologia oraz dokładne sformułowanie 
współczynnika stabilności zostaną przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zanim rozpocznie się dyskusja w ramach procedury komitologii, przydatne jest podanie 
pewnych wytycznych przez Parlament Europejski na temat metodologii.
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