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Poprawka 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Aby osiągnąć model energetyczny 
stawiający na odnawialne źródła energii, 
należy koniecznie ustanowić współpracę 
strategiczną z udziałem państw 
członkowskich, a także regionów i 
jednostek lokalnych, z myślą o ich 
bezpośrednim zaangażowaniu w 
opracowywanie tegoż modelu.

Or. es

Poprawka 11
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku.

skreślony

Or. en
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Poprawka 12
Jana Bobošíková

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym.

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski, a 
także w świetle analiz ONZ i Banku 
Światowego dotyczących wpływu 
produkcji biopaliw na produkcję żywności
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem, przy czym 
procent udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie będzie zależał 
od możliwości i decyzji państw 
członkowskich.

Or. cs

Uzasadnienie

Pomimo decyzji Rady Europejskiej podjętej na posiedzeniu w Brukseli w marcu 2007 r., 
zgodnie z którą do 2020 r. udział biopaliw w całkowitym zużyciu benzyny i oleju napędowego 
w transporcie we wszystkich państwach członkowskich powinien wynosić 10%, wobec 
zmniejszającej się powierzchni ziemi uprawnej do produkcji żywności decyzję w tej sprawie 
należy pozostawić poszczególnym państwom członkowskim.

Poprawka 13
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 

W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, w tym
minimalnych celów okresowych i celu 
ogólnego, zgodnie z którymi w Unii 
Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
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sektorze transportowym. odnawialnych pochodzić będzie 20% 
ostatecznego zużycia energii.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski popiera przynajmniej 25%-owy udział energii pochodzącej ze źródeł 
ondawialnych w porównaniu z ostatecznym zużyciem energii w 2020 r. Najnowsze dowody 
naukowe i polityczne pokazują, że narzucony wiążący cel na poziomie 10% w odniesieniu do 
paliw pochodzących z biomasy w sektorze transportu nie może być osiągnięty w sposób 
zrównoważony. Z tego celu należy więc zrezygnować. Bezpieczna dla środowiska biomasa 
będzie bardziej efektywnie wykorzystana dla innych celów energetycznych, takich jak 
produkcja energii elektrycznej połączona z produkcją ciepła (lub chłodzenia).

Poprawka 14
Jana Bobošíková

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu 
dla energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności.
Ponieważ handel paliwami 
transportowymi nie przysparza trudności, 
państwa członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo 
iż osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 

skreślony
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zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych 
oraz aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych.

Or. cs

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za decyzję o procentowym udziale biopaliw w łącznym zużyciu benzyny i 
oleju napędowego do 2020 r. należy nadal pozostawić poszczególnym państwom 
członkowskim.

Poprawka 15
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu 
dla energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności.
Ponieważ handel paliwami 
transportowymi nie przysparza trudności, 
państwa członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo 
iż osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 

(10) Prawdopodobne jest, że cele 
w zakresie energii odnawialnej zostaną de 
facto osiągnięte przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów.
W tym kontekście Komisja powinna 
monitorować zaopatrzenie wspólnotowego 
rynku energii odnawialnych, w tym rynku 
biomasy używanej do wytwarzania 
energii, przy uwzględnieniu przebiegu 
wielostronnych i dwustronnych negocjacji 
handlowych oraz aspektów 
środowiskowych, społecznych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych.
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zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi monitorować przywóz i wywóz całej podaży energii niezależnie od tego, czy jest 
produkowana (i użytkowana) w kraju, czy też przywożona z krajów trzecich lub do nich 
wywożona . Szczególnie uważnie należy kontrolować biomasę używaną do wytwarzania 
energii. Najnowsze dowody naukowe i polityczne wykazały jednak, że narzucony wiążący cel 
na poziomie 10% w odniesieniu do paliw pochodzących z biomasy w sektorze transportu nie 
może być osiągnięty w sposób zrównoważony. Z tego celu należy więc zrezygnować.

Poprawka 16
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Tereny zasobne w węgiel znajdujący 
się w glebie lub roślinności również nie 
powinny być wykorzystywane do 
prowadzenia innych projektów w zakresie 
energii odnawialnej, takich jak budowa 
turbin wiatrowych i prowadzących do nich 
dróg, w tym dróg spławnych, i innej 
infrastruktury. Skutki takich 
przedsięwzięć dla terenów zasobnych w 
torf w sposób nieunikniony sprowadzać 
się będą do wysychania torfowisk na 
rozległych obszarach oraz uwalniania 
nagromadzonego węgla do atmosfery, 
prowadząc do tworzenia się dwutlenku 
węgla.

Or. en
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Uzasadnienie

Torfowiska są pochłaniaczami węgla. Budowa gospodarstw wiatrowych, dróg spławnych i 
innej infrastruktury prowadzi do zakłócenia naturalnego systemu odwadniania i do 
wysychania torfowisk, co powoduje uwalnianie dużych ilości dwutlenku węgla do atmosfery i 
co za tym idzie większe emisje związków węgla niż oszczędności emisji, jakie gospodarstwa 
wiatrowe kiedykolwiek przyniosą.

Poprawka 17
Jana Bobošíková

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

42 a. Zgodnie ze sprawozdaniami i 
analizami ONZ i Banku Światowego z 
marca 2008 r. niezbędne jest spełnienie 
kolejnego kryterium produkcji biopaliw, a 
mianowicie zapewnienie trwałego 
charakteru produkcji żywności i 
powstrzymanie kryzysu żywnościowego.

Or. cs

Poprawka 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W celu uniknięcia 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych należy ustanowić wykaz 
standardowych wartości dla powszechnych 
ścieżek produkcji biopaliw. W odniesieniu 
do biopaliw i innych biopłynów powinna 
zawsze istnieć możliwość powołania się na 
poziom ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych określony w tym wykazie.
W przypadku gdy standardowa wartość 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

(45) W celu uniknięcia 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych należy ustanowić wykaz 
standardowych wartości dla powszechnych 
ścieżek produkcji biopaliw. W odniesieniu 
do biopaliw i innych biopłynów powinna 
zawsze istnieć możliwość powołania się na 
poziom ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych określony w tym wykazie, 
przy czym w żadnym przypadku nie 
oznacza to jakiejkolwiek dyskryminacji 
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dla danej ścieżki produkcji jest niższa niż 
wymagany minimalny poziom 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
producenci pragnący wykazać zgodność z 
tym poziomem minimalnym powinni mieć 
obowiązek wykazania, że rzeczywiste 
emisje ze stosowanego przez nich procesu 
produkcji są niższe niż emisje, które 
zostały przyjęte przy obliczeniach wartości 
standardowych.

państw członkowskich i regionów, w 
których grunty charakteryzują się niską 
wydajnością ze względu na cechy gleby, 
klimat i wydajność surowców. W 
przypadku gdy standardowa wartość 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
dla danej ścieżki produkcji jest niższa niż
wymagany minimalny poziom 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
producenci pragnący wykazać zgodność z 
tym poziomem minimalnym powinni mieć 
obowiązek wykazania, że rzeczywiste 
emisje ze stosowanego przez nich procesu 
produkcji są niższe niż emisje, które 
zostały przyjęte przy obliczeniach wartości 
standardowych.

Or. es

Uzasadnienie

W celu uniknięcia dyskryminacji między państwami członkowskimi i krajami trzecimi.

Poprawka 19
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić osiągnięcie celu 
przewidującego 10%-owy udział biopaliw, 
konieczne jest zapewnienie wprowadzenia 
do obrotu mieszanek oleju napędowego o 
wyższej zawartości biodiesla niż jest to 
przewidziane w normie EN590/2004.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jest to uwzględnione w dyrektywie odnoszącej się do jakości paliw.
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Poprawka 20
Jana Bobošíková

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić osiągnięcie celu 
przewidującego 10%-owy udział biopaliw, 
konieczne jest zapewnienie wprowadzenia 
do obrotu mieszanek oleju napędowego o 
wyższej zawartości biodiesla niż jest to 
przewidziane w normie EN590/2004.

skreślony

Or. cs

Poprawka 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Środki wsparcia podjęte na mocy 
niniejszej dyrektywy, które stanowią 
pomoc państwa w rozumieniu art. 87 
Traktatu, muszą być notyfikowane i 
zatwierdzane przez Komisję przed ich 
wdrożeniem, zgodnie z art. 88 ust. 3 
Traktatu. Informacje dostarczone Komisji 
na podstawie niniejszej dyrektywy nie 
zwalniają państw członkowskich z 
obowiązku zgłoszenia na mocy art. 88 ust 
3 Traktatu.

(51) Państwa członkowskie, regiony i 
jednostki lokalne mogą ustanowić pomoc 
publiczną w celu wsparcia energii 
odnawialnej, zważywszy że początkowo 
jest ona droższa od energii, którą 
zastępuje, gdyż wejściu na rynek 
energetyczny nie towarzyszą 
krótkoterminowe korzyści handlowe ani 
niższe ceny dla konsumentów. Środki 
wsparcia podjęte na mocy niniejszej 
dyrektywy, które stanowią pomoc państwa 
w rozumieniu art. 87 Traktatu, muszą być 
notyfikowane i zatwierdzane przez 
Komisję przed ich wdrożeniem, zgodnie z 
art. 88 ust. 3 Traktatu. Informacje 
dostarczone Komisji na podstawie 
niniejszej dyrektywy nie zwalniają państw 
członkowskich z obowiązku zgłoszenia na 
mocy art. 88 ust 3 Traktatu.
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Or. es

Uzasadnienie

Najlepszą formą postawienia na energię odnawialną w państwach członkowskich jest 
zaangażowanie ich poprzez udzielanie pomocy publicznej.

Poprawka 22
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

51a. Szanse osiągnięcia wzrostu 
gospodarczego dzięki innowacjom i 
zrównoważonej konkurencyjnej polityce 
energetycznej zostały docenione. W wielu 
przypadkach produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych zależy od lokalnych lub 
regionalnych MŚP. Ważne są możliwości 
rozwoju i zatrudnienia, jakie stwarzają w 
państwach członkowskich regionalne i 
lokalne inwestycje w dziedzinie energii 
odnawialnej. W związku z tym Komisja i 
państwa członkowskie muszą wspierać 
krajowe i regionalne środki na rzecz 
rozwoju w tych dziedzinach, promować 
wymianę najlepszych wzorców w zakresie 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
pomiędzy lokalnymi i regionalnymi 
inicjatywami rozwojowymi, a także 
propagować korzystanie z finansowania 
strukturalnego w tym obszarze.

Or. en
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Poprawka 23
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 10%-owego 
udziału biopaliw w użyciu benzyny i oleju 
napędowego w transporcie w każdym 
państwie członkowskim do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięte przez państwa członkowskie i w 
związku z tym mogą, z uwagi na rozmiar i 
efekty działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięte przez państwa członkowskie 
i w związku z tym mogą, z uwagi na 
rozmiar i efekty działania, zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie wspólnotowym, 
Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie 
z zasadą pomocniczości, jak określono 
w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

Or. en

Uzasadnienie

Cel w postaci 10%-owego udziału biopaliw do 2020 r. zawarty w dyrektywie dotyczącej 
odnawialnych źródeł energii został zaproponowany przez Radę Europejską w marcu 2007 r. 
Szefowie państw i rządów przedstawili jednak określone warunki wstępne, które należy 
spełnić, tzn. a) produkcja musi być zrównoważona i b) biopaliwa drugiej generacji muszą być 
dostępne w sprzedaży. Od marca 2007r. coraz więcej dowodów przemawia za tym, że warunki 
te nie zostaną spełnione. Należy zatem zrezygnować z 10%-owego celu.

Poprawka 24
Jana Bobošíková

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące (57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
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osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 10%-owego 
udziału biopaliw w użyciu benzyny i oleju 
napędowego w transporcie w każdym 
państwie członkowskim do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięte przez państwa członkowskie i w 
związku z tym mogą, z uwagi na rozmiar i 
efekty działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięte przez państwa członkowskie i w 
związku z tym mogą, z uwagi na rozmiar i 
efekty działania, zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak określono w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonych celów,

Or. cs

Poprawka 25
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „biopłyny” oznaczają płynne paliwa dla 
celów energetycznych, produkowane z 
biomasy;

(e) „biomasa używana do wytwarzania 
energii” oznacza stałe, gazowe lub płynne 
paliwa dla celów energetycznych, 
produkowane z biomasy;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy akt prawny obejmuje całą energię produkowaną z biomasy, nie tylko 
wykorzystywaną jako paliwo w sektorze transportu lub wykorzystywaną jako paliwo płynne 
do generowania ciepła i energii elektrycznej. Ważne jest zatem zdefiniowane tego 
nadrzędnego terminu.



PE407.810v01-00 14/44 AM\727576PL.doc

PL

Poprawka 26
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „biopaliwa” oznaczają płynne lub 
gazowe paliwa dla transportu, 
produkowane z biomasy;

(f) „paliwa transportowe wyprodukowane 
z biomasy” oznaczają płynne lub gazowe 
paliwa dla transportu, produkowane 
z biomasy;

Or. en

Uzasadnienie

Biomasa używana do wytwarzania energii może mieć wiele zastosowań, np. do generowania 
ciepła i elektryczności oraz producji paliw transportowych. Ten termin wyraźnie definiuje to 
rozróżnienie.

Poprawka 27
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „obszar o dużej wartości ochronnej” 
oznacza:
(i) obszary zawierające skupiska ważne 
pod względem różnorodności biologicznej 
dla świata, regionu lub kraju (np. 
endemizm, gatunki zagrożone, ostoje);
(ii) ważne dla świata, regionu lub kraju 
duże obszary krajobrazowe, na których 
zdolne do samodzielnego przetrwania 
populacje większości lub wszystkich 
występujących tam w naturze gatunków 
żyją zgodnie z naturalnymi wzorcami 
występowania i liczebności;
(iii) obszary, które znajdują się na terenie 
rzadkich lub zagrożonych ekosystemów 
lub zawierają takie tereny;
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(iv) obszary zapewniające podstawowe 
usługi ekosystemowe w krytycznych 
sytuacjach (np. ochrona wododziałów, 
zapobieganie erozji);
(v) obszary ważne dla zaspokojenia 
podstawowych potrzeb społeczności 
lokalnych (np. utrzymanie, zdrowie);

(vi) obszary ważne dla tradycyjnej 
tożsamości kulturowej społeczności 
lokalnych (obszary mające znaczenie 
kulturalne, ekologiczne, gospodarcze lub 
religijne, określone we współpracy z tymi 
społecznościami);

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować pojęcie dużej wartości ochronnej, ponieważ stanowi ona trzon art. 15, 
gwarantującego kryteria zrównoważonego rozwoju środowiska w odniesieniu do paliw 
wytwarzanych z biomasy, w szczególności ochrony różnorodności biologicznej i integralności 
ekologicznej. Duża wartość ochronna została zdefiniowana przez sieć organizacji, w tym 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz Bank Światowy, i jest 
już wykorzystywana w międzynarodowym systemie certyfikacji drewna Rady Zarządzania 
Gospodarką Leśną.

Poprawka 28
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) „nieużytki, tereny zdegradowane lub 
obszary brzeżne” oznaczają tereny, które 
od 1990 r. nie są ani nie były lasami ani 
terenami podmokłymi, które nie są 
obszarami o dużej wartości ochronnej ani 
nie znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie takich obszarów, ani też na 
terenie cennych rezerwatów przyrody bądź 
terenów chronionych przez władze, oraz 
nie były wykorzystywane do celów rolnych 
przez co najmniej 10 lat;
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Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowej dyrektywie musi znaleźć się definicja nieużytków, terenów zdegradowanych 
i obszarów brzeżnych. Definicja ta musi być określona w sposób jasny, aby zagwarantować, 
że te tereny, gdyby miały być wykorzystywane do produkcji paliw transportowych z biomasy, 
nie będą miały dużej wartości ochronnej, nie będą ważnymi magazynami węgla ani też nie 
będą wykorzystywane w inny sposób do produkcji żywności. Duża wartość ochronna to status 
uzgodniony na arenie międzynarodowej, chroniący różnorodność biologiczną i integralność 
ekologiczną. Rok 1990 to data graniczna dla wylesiania uzgodniona w protokole z Kioto.

Poprawka 29
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

skreślony

Przy obliczaniu całkowitej energii zużytej w 
transporcie do celu akapitu pierwszego, 
produkty ropopochodne inne niż benzyna i 
olej napędowy nie są brane pod uwagę.

Or. en

Uzasadnienie

Cel w postaci 10%-owego udziału biopaliw do 2020 r. zawarty w dyrektywie dotyczącej 
odnawialnych źródeł energii został zaproponowany przez Radę Europejską w marcu 2007 r. 
Szefowie państw i rządów przedstawili jednak określone warunki wstępne, które należy 
spełnić, tzn. a) produkcja musi być zrównoważona i b) biopaliwa drugiej generacji muszą być 
dostępne w sprzedaży. Od marca 2007 r. coraz więcej dowodów przemawia za tym, że 
warunki te nie zostaną spełnione. Należy zatem zrezygnować z 10%-owego celu.
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Poprawka 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3  ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie w 2015 r. 
wynosił co najmniej 7,5% a, w 2020 r. –
10% ostatecznego zużycia energii w 
transporcie w tym państwie członkowskim.
Począwszy od roku 2015 wzrost udziału 
energii ze źródeł odnawialnych następuje 
poprzez wykorzystywanie biopaliw drugiej 
generacji, wodoru lub elektryczności ze 
źródeł odnawialnych.

Or. es

Uzasadnienie

Aby uwzględnić wysiłki, jakie należy podjąć w sektorze transportu, konieczne jest ustalenie 
celu pośredniego na rok 2015. Począwszy od tej daty stosowanie biopaliw pierwszej generacji 
powinno zostać ograniczone na korzyść innych źródeł energii, bardziej przyjaznych 
środowisku.

Poprawka 31
Jana Bobošíková

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3  ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie w 2020 r. 
stanowił taki procent ostatecznego zużycia 
energii w transporcie, jaki będzie 
odpowiadał możliwościom i decyzji tego 
państwa członkowskiego.
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Or. cs

Uzasadnienie

Pomimo decyzji Rady Europejskiej podjętej na posiedzeniu w Brukseli w marcu 2007 r., 
zgodnie z którą do 2020 r. udział biopaliw w całkowitym zużyciu benzyny i oleju napędowego 
w transporcie we wszystkich państwach członkowskich powinien wynosić 10%, wobec kryzysu 
żywnościowego decyzję w tej sprawie należy pozostawić poszczególnym państwom 
członkowskim.

Poprawka 32
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajowy plan działania. Krajowy plan 
działania określa dla danego państwa 
członkowskiego docelowe udziały energii 
ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia zobowiązań 
zawartych w art. 12–17.

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
plan działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych (RAP).

Or. en

Uzasadnienie

Aby odróżnić je od innych planów działania związanych z energią, plany działania dotyczące 
energii odnawialnych będą zatytułowane „Plany działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych” (RAP), jak już to uzgodnił Parlament Europejski przy okazji sprawozdania 
INI posłanki do PE Britty Thomsen w sprawie mapy drogowej na rzecz energii odnawialnej 
w Europie (rezolucja PE P6-TA(2007)0406 z dnia 25 września 2007 r.).
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Poprawka 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajowy plan działania.

Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajowy plan działania, na podstawie 
planów działania dotyczących energii, 
opracowanych na szczeblu lokalnym oraz 
regionalnym i koordynowanych w ramach 
polityki planowania regionalnego 
i polityki użytkowania gruntów; państwa 
członkowskie prowadzą aktywne 
konsultacje z organami regionalnymi i 
lokalnymi i włączają je na wczesnym 
etapie w opracowanie krajowych planów 
działania.

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia zobowiązań 
zawartych w art. 12–17;

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania 
i chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, również na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, w tym krajowe 
i regionalne strategie ukierunkowane na 
rozwój istniejących zasobów biomasy 
i zmobilizowanie nowych zasobów 
biomasy do różnych zastosowań, a także 
środki, które należy podjąć w celu 
wypełnienia zobowiązań zawartych 
w art. 12–17; następnie UE przedstawia 
organom lokalnym i regionalnym 
szczegółowe wytyczne dotyczące ich 
aktywnej roli oraz uprawnień, jakie 
posiadają do wdrożenia tych planów, 
wykorzystując praktyczne przykłady 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych w oparciu o istniejące 
najlepsze wzorce.

Or. en
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Poprawka 34
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli kilka państw członkowskich 
zamierza wspólnie realizować swoje cele, 
każde z nich określa szczegóły związanych 
z tym porozumień w swoim krajowym 
planie działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz krajowego systemu wsparcia oraz w celu ułatwienia elastyczności podczas realizacji 
celów okresowych i celu ogólnego na rok 2020 w zakresie energii odnawialnych, państwa 
członkowskie, jeśli tego chcą, mogą współpracować na dobrowolnych zasadach, stosując 
dodatkowe elastyczne instrumenty, takie jak certyfikat rozliczania transferu (TAC) lub 
wspólne projekty określone w art. 9 lit. c) niniejszej dyrektywy. Każde państwo członkowskie, 
które podjęło taką decyzję musi szczegółowo opisać wspólne porozumienia w swoim 
odnośnym krajowym planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 35
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r. 
Komisja przedstawia obowiązujący 
wzorzec planu działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych, 
stanowiący wskazówkę dla państw 
członkowskich oraz zawierający poniższe 
minimalne wymogi:
(a) referencyjne dane statystyczne państw 
członkowskich dotyczące udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w ostatecznym 
zużyciu energii za rok 2005 i za ostatni 
dostępny rok, przy czym ostateczne zużycie 
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energii jest definiowane przez:
- paliwa stałe, ropę naftową, gaz, 
odnawialne źródła energii, elektryczność 
i ciepło (ciepło pochodne 
i ciepłownictwo); ciepło i elektryczność 
wyprodukowane ze źródeł odnawialnych 
i nieodnawialnych;
- sektory: przemysł, gospodarstwa domowe 
i usługi oraz transport;
- energię elektryczną (bez energii 
elektrycznej wykorzystywanej do 
ogrzewania i podgrzewania wody), ciepło 
(wraz z energią elektryczną 
wykorzystywaną do ogrzewania 
i podgrzewania wody), oraz transport;
w każdym przypadku ze źródeł 
odnawialnych i nieodnawialnych;
(b) wiążące ogólne cele krajowe państw 
członkowskich w zakresie udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w ostatecznym 
zużyciu energii w 2020 r., zgodnie 
z częścią A załącznika I;
(c) wiążące okresowe minimalne cele 
krajowe państw członkowskich zgodnie 
z częścią B załącznika I;
(d) wiążące cele krajowe na 2020 r. i cele 
okresowe państw członkowskich w 
zakresie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w energii elektrycznej, 
ogrzewaniu i chłodzeniu, oraz 
transporcie:
(i) wiążące cele w zakresie udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w energii 
elektrycznej:
- krajowy cel w zakresie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii 
elektrycznej w 2020 r. zgodnie z częścią A 
załącznika I;
- krajowe cele okresowe w zakresie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w energii elektrycznej w 2020 r. zgodnie 
z częścią B załącznika I;
(ii) wiążące cele w zakresie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych 
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w ogrzewaniu i chłodzeniu:
- krajowy cel w zakresie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w ogrzewaniu i 
chłodzeniu w 2020 r. zgodnie z częścią A 
załącznika I;
- krajowe cele okresowe w zakresie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w ogrzewaniu i chłodzeniu w 2020 r. 
zgodnie z częścią B załącznika I;
(iii) wiążące cele w zakresie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych 
w transporcie:
- krajowy cel w zakresie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w transporcie w 
2020 r. zgodnie z częścią A załącznika I;
- krajowe cele okresowe w zakresie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w transporcie w 2020 r. zgodnie z częścią 
B załącznika I;
(e) środki służące osiągnięciu tych celów:
(i) tabela przeglądowa uwzględniająca 
wszystkie środki dotyczące promowania 
korzystania z energii ze źródeł 
odnawialnych,
(ii) środki dotyczące promowania 
korzystania z energii ze źródeł 
odnawialnych w energii elektrycznej:
- środki ogólne, w tym strategie 
podatkowe, finansowe, prawne lub inne 
promujące korzystanie z energii ze źródeł 
odnawialnych;
- środki specjalne, służące realizacji 
wymogów art. 12-14;
(iii) środki dotyczące promowania 
korzystania z energii ze źródeł 
odnawialnych w ogrzewaniu i chłodzeniu:
- środki ogólne, w tym strategie 
podatkowe, finansowe, prawne lub inne 
promujące korzystanie z energii ze źródeł 
odnawialnych;
- środki specjalne, służące realizacji 
wymogów art. 12 i 13;
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(iv) środki dotyczące promowania 
korzystania z energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie:
- środki ogólne, w tym strategie 
podatkowe, finansowe, prawne lub inne 
promujące korzystanie z energii ze źródeł 
odnawialnych;
- środki specjalne, służące realizacji 
wymogów art. 12 i 13 oraz art. 15-17;
(v) środki specjalne w zakresie 
promowania korzystania z energii 
pochodzącej z biomasy:
- środki ogólne, w tym strategie 
podatkowe, finansowe, prawne lub inne 
promujące korzystanie z energii ze źródeł 
odnawialnych;
- środki specjalne dotyczące gromadzenia 
nowej biomasy, z uwzględnieniem 
następujących zasad:
• należy podać ilość biomasy konieczną 
dla osiągnięcia celów;
• należy zdefiniować typ i pochodzenie 
biomasy;
• cele w zakresie dostępności 
biomasy/potencjału/ wwozu oraz 
przeznaczenia powinny być ze sobą 
zgodne;
• należy zdefiniować środki służące 
zwiększeniu dostępności biomasy, biorąc 
pod uwagę innych użytkowników biomasy 
(rolnictwo i sektory oparte na leśnictwie);
(f) oceny:
(i) łączny spodziewany wkład każdej 
z technologii energii odnawialnych 
w realizację wiążącego celu na rok 2020 
oraz wiążących celów okresowych 
w zakresie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w energii elektrycznej, 
ogrzewaniu i chłodzeniu oraz 
w transporcie;
(ii) zużycie energii brutto oraz ostateczne 
zużycie energii na 2020 r., zgodnie ze 
scenariuszem dotyczącym zwykłej sytuacji 
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oraz scenariuszem wydajności;

(iii) strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko określona w dyrektywie 
2001/42/WE w sprawie strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko, która 
uwzględnia zarówno korzyści dla środowiska 
wynikające z wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych, jak również skutki.

Or. en

Uzasadnienie

Większość unijnych wysiłków w dziedzinie energii odnawialnych będzie realizowana poprzez 
ulepszenie krajowych ram inwestycji w energie odnawialne. W związku z tym najpóźniej do 
31 marca 2010 r. Komisja udostępni państwom członkowskim zrozumiały, zharmonizowany 
format krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, mający 
ułatwić prezentację krajowych planów działania, a następnie ich analizę.

Amendement 36
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich krajowych planach 
działania najpóźniej do dnia 31 marca 2010 
r.

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich planach działania 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Aby odróżnić je od innych planów działania związanych z energią, plany działania dotyczące 
energii odnawialnych będą zatytułowane „Plany działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych” (RAP), jak już to uzgodnił Parlament Europejski przy okazji sprawozdania 
INI posłanki do PE Britty Thomsen w sprawie mapy drogowej na rzecz energii odnawialnej 
w Europie (rezolucja PE P6-TA(2007)0406 z dnia 25 września 2007 r.).
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Poprawka 37
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ciągu trzech miesięcy od 
powiadomienia przez państwo 
członkowskie o planie działania 
w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja może odrzucić ten plan lub 
którykolwiek z jego elementów, 
uzasadniając to tym, że nie zawiera on 
wszystkich elementów wymaganych 
w ust. 1b lub jest niezgodny z celami 
obowiązkowymi wskazanymi w załączniku 
I. W takim przypadku państwo 
członkowskie wnosi poprawki; plan 
działania nie jest przyjmowany przed 
zaakceptowaniem tych poprawek przez 
Komisję. Komisja podaje powody podjęcia 
decyzji o odrzuceniu planu działania lub 
jego elementów.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia właściwego monitorowania postępów państw członkowskich oraz 
zagwarantowania sprawnego i skutecznego usuwania wszelkich niezgodności z przepisami 
należy przyjąć surowsze procedury dotyczące zgłoszonych planów działań w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych. Procedury te powinny być wiążące dla państw członkowskich.

Poprawka 38
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) ustanowienie mniej kłopotliwych 
procedur autoryzacji dla mniejszych 
projektów; oraz

(f) ustanowienie mniej kłopotliwych 
procedur autoryzacji dla mniejszych 
projektów oraz dla zdecentralizowanych 
urządzeń, takich jak systemy 
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fotowoltaiczne, systemy słonecznej energii 
cieplnej, małe kotły i piece na biomasę, 
małe generatory biogazu, autoryzacje 
zostaną zastąpione prostym zgłoszeniem 
do właściwego organu rządowego; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie prostego zgłoszenia w miejsce kłopotliwych procedur autoryzacji przyspieszy 
upowszechnianie małych i zdecentralizowanych instalacji wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych.

Poprawka 39
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych.

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii; lub

(b) lokalnych ograniczeń dostępności 
odnawialnych źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowa instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii we wszystkich 
nowych lub gruntownie wyremontowanych budynkach ma zasadnicze znaczenie dla szybszego 
upowszechnienia energii ze źródeł odnawialnych.
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Poprawka 40
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12  ustęp 4  część wprowadzająca oraz litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii; lub

(a) sprawności energetycznej budynków 
określanej przez połączenie norm 
izolacyjnych i zastosowanej techniki 
ogrzewania łącznie z kogeneracją.

Or. de

Uzasadnienie

Podczas budowy nowych budynków wykorzystanie energii odnawialnych jest w wielu 
przypadkach możliwe bez wysokich dodatkowych kosztów. Dlatego inwestorzy powinni mieć 
możliwość wyboru spośród różnych technologii, ponieważ często przyczyniają się one w 
sposób jeszcze bardziej opłacalny do realizacji celów bezpieczeństwa dostaw i ochrony 
klimatu. Ze względu na stan budynku przy późniejszej dobudowie instalacji wykorzystujących 
energie odnawialne występują często wysokie koszty dodatkowe, które w zależności od 
przypadku są bardzo zróżnicowane. W takim przypadku rozsądniejsze jest finansowe wsparcie 
ze strony państwa niż przepisy budowlane, które podnoszą koszty w przypadku już 
istniejących budynków i prowadzą do biurokratycznych procedur kontroli.

Poprawka 41
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie i ich organy 
regionalne i lokalne będą proaktywnie 
promować koncepcje budownictwa 
mieszkaniowego o dodatnim bilansie 
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energetycznym dla budynków 
administracyjnych i prywatnych 
budynków mieszkalnych począwszy od 
2010 r. i wprowadzą budownictwo 
o dodatnim bilansie energetycznym jako 
wymóg najpóźniej od 2015 r.
Państwa członkowskie i ich organy 
regionalne i lokalne wymagają, aby 
budynki organów publicznych oraz 
zbliżonych do publicznych szczebla 
krajowego, regionalnego i lokalnego były 
przekształcane w sztandarowy projekt na 
rzecz używania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz aby stosowały normy 
dotyczące dodatniego bilansu 
energetycznego począwszy od 2012 r.

Dachy wszystkich budynków organów 
publicznych oraz zbliżonych do publicznych 
oddane zostaną do dyspozycji osób trzecich w 
celu realizacji inwestycji z zakresu instalacji 
do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie będą koordynować ze swoimi władzami lokalnymi i regionalnymi 
koncepcje dotyczące renowacji istniejących budynków, modernizacji istniejącej lub budowy 
nowych sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia i stopniowego wprowadzania energii ze 
źródeł odnawialnych.

Poprawka 42
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii. Państwa członkowskie stosują 

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, głównie na 
obszarach miejskich, gdzie takie systemy 
są szczególnie przydatne, prowadzących 
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etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.

do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii. Państwa członkowskie stosują 
etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z propagowaniem systemów ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii ważne jest, z punktu widzenia polityki regionalnej UE, 
podkreślenie, miejskiego aspektu promocji odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 43
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła 
spełniające minimalne wymagania 
dotyczące oznakowania ekologicznego 
ustanowione w decyzji 2007/742/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Pompy ciepła korzystające z otaczającego powietrza nie są uważane za źródło odnawialnej 
energii. Zamiast tego uznawane są za wymóg wydajności energetycznej na mocy dyrektywy 
2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych.
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Poprawka 44
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13  ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie opracowują, o ile 
nie są jeszcze dostępne w krajowych 
planach kształcenia, systemy certyfikacji 
dla instalatorów małych kotłów i pieców 
na biomasę, systemów fotowoltaicznych i 
systemów słonecznej energii cieplnej oraz 
pomp ciepła. Systemy te są oparte na 
kryteriach określonych w załączniku IV. 
Każde państwo członkowskie uznaje 
certyfikaty przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

Or. de

Uzasadnienie

W świetle wysokich wymagań szkoleniowych w rzemiośle w większości państw członkowskich 
proponowany system certyfikacji jest zbyt obszerny.

Poprawka 45
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz systemów 
geotermalnych. Systemy te są oparte na 
kryteriach określonych w załączniku IV. 
Każde państwo członkowskie uznaje 
certyfikaty przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

Or. en
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Uzasadnienie

Pompy ciepła na powietrze z otoczenia nie wchodzą w zakres dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to natomiast pomp ciepła na energię geotermalną.

Poprawka 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13  ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zobowiązują się 
ustanowić wytyczne dotyczące współpracy, 
obejmujące jednostki regionalne i lokalne, 
aby uczestniczyły one w pełni w 
opracowywaniu programów 
informacyjnych, uświadamiających, 
orientacyjnych i szkoleniowych.

Or. es

Uzasadnienie

Jednostki regionalne i lokalne odgrywają ważną rolę w kształceniu i szkoleniu, a obywatele 
coraz częściej zwracają się do nich, chcąc poprawy jakości oferowanych obecnie informacji.

Amendement 47
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14  ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
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priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego i o ile nie 
wpływa to na eksploatację instalacji 
elektrociepłowniczych, przy wyborze 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

Or. de

Uzasadnienie

Propagowanie korzystania z energii odnawialnych oraz elektrociepłowni ma na celu 
podniesienie bezpieczeństwa dostaw i lepszą ochronę klimatu, i oba rozwiązania należy uznać 
za równorzędne instrumenty służące osiągnięciu tych celów. W indywidualnych przypadkach 
oceny wkładu danej instalacji w zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i ochrony klimatu należy 
dokonywać z uwzględnieniem w jednakowy sposób aspektów gospodarczych. 

Poprawka 48
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja i zainteresowane państwa 
członkowskie opracują skoordynowane 
podejście do zagospodarowania 
potencjału energii wiatru i morza w 
strefach przybrzeżnych Morza Północnego 
i Morza Bałtyckiego. Plan ten obejmie 
uproszczone procedury autoryzacji.
Niezbędna infrastruktura sieciowa 
zarówno lądowa, jak i przybrzeżna będzie 
projektem priorytetowym w ramach 
inicjatywy sieci transeuropejskich (TEN).
Komisja i zainteresowane państwa 
członkowskie opracują skoordynowane 
podejście do zagospodarowania 
potencjału w zakresie produkcji energii 
elektrycznej z wiatru i energii słonecznej 
w regionie śródziemnomorskim, zarówno 
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w krajach należących do UE, jak i do niej 
nienależących. Niezbędna infrastruktura 
sieciowa będzie projektem priorytetowym 
w ramach inicjatywy sieci 
transeuropejskich (TEN).

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój możliwości w zakresie wykorzystania potencjału wiatru i morza w strefach 
przybrzeżnych Morza Północnego i Morza Bałtyckiego oraz potencjału wiatru i słońca 
w regionie śródziemnomorskim będzie ułatwiony przez skoordynowane podejście i powinien 
stanowić priorytet w ramach inicjatywy TEN.

Poprawka 49
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Państwa członkowskie i ich organy 
regionalne i lokalne podejmują niezbędne 
kroki na rzecz rozbudowy lokalnej 
infrastruktury ogrzewania w celu 
dostosowania rozbudowy produkcji 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia 
z wielkich instalacji wykorzystujących 
biomasę, energię słoneczną i geotermalną.
W sporządzonych przez siebie krajowych 
planach działania państwa członkowskie 
dokonują oceny potrzeb w zakresie 
budowy nowej infrastruktury, w celu 
ułatwienia integracji takich ilości 
centralnie produkowanego ze źródeł 
odnawialnych ciepła i zimna, które są 
potrzebne do osiągnięcia krajowego celu 
na rok 2020.

Or. en
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Uzasadnienie

Pobór odnawialnych źródeł energii na dużą skalę do ogrzewania i chłodzenia uzależniony 
będzie od dostępności niezbędnej lokalnej infrastruktury grzewczej i chłodniczej. Władze 
krajowe, regionalne i lokalne będą odgrywać w tym zakresie zasadniczą rolę.

Poprawka 50
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) kwalifikowalność do wsparcia 
finansowego w odniesieniu do 
wykorzystania biopaliw i innych 
biopłynów.

(c) kwalifikowalność do wsparcia 
finansowego w odniesieniu do 
wykorzystania biomasy do wytwarzania 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy akt prawny obejmuje całą energię produkowaną z biomasy, nie tylko 
wykorzystywaną jako paliwo w sektorze transportu. Kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w niniejszym artykule nie powinny ograniczać się do paliw transportowych, 
ponieważ cała produkcja biomasy, łącznie z biomasą wykorzystywaną w generacji ciepła i 
energii elektrycznej, może wywierać pewne skutki, które należy brać pod uwagę.

Poprawka 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15  ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku biopaliw i innych biopłynów 
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r.
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
kwietnia 2013 r.

W przypadku biopaliw i innych biopłynów 
wytworzonych w instalacjach 
eksploatowanych przed czerwcem 2009 r.
akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 
stycznia 2015 r.

Or. es
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Uzasadnienie

Przy obecnym sformułowaniu wiele regionów Unii Europejskiej, które wspierały produkcję 
biopaliw poprzez systemy pomocy, zostaną wykluczone z obliczeń dotyczących realizacji 
celów wyznaczonych w dyrektywie. Aby zapewnić operatorom pewność prawa, trzeba móc 
dać im rozsądny okres na dostosowanie procesów produkcyjnych do ściślejszych wymogów 
emisyjnych określonych w omawianej dyrektywie.

Poprawka 52
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Paliwa transportowe wytworzone z 
biomasy uwzględnione dla celów, o 
których mowa w ust. 1, ograniczają się do 
paliw wyprodukowanych z:
(a) odpadów lub pozostałości, w tym 
biogazu,
(b) surowców uprawianych na 
nieużytkach, terenach zdegradowanych 
lub obszarach brzeżnych o pozytywnym 
bilansie węgla w odniesieniu do emisji 
wynikających z użytkowania gruntów w 
okresie 10 lat;

(c) surowców niepowodujących bezpośrednich 
lub pośrednich zmian emisji wynikających z 
użytkowania gruntów.

Or. en
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Poprawka 53
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów o uznanej wysokiej wartości 
bioróżnorodności, czyli terenów, które w 
styczniu 2008 r. lub później posiadały 
status określony w jednej z poniższych 
liter, niezależnie od tego, czy posiadają go 
nadal:

3. Biomasa używana do wytwarzania 
energii innej niż paliwa transportowe
uwzględniona dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie pochodzi z surowców 
uzyskanych z terenów o uznanej wysokiej 
wartości bioróżnorodności, chyba że w jej 
skład wchodzą prawnie uregulowane 
strumienie odpadów lub pozostałości 
drewna powstałe w wyniku legalnych 
praktyk zarządzania ochroną przyrody.
Obejmuje to tereny, które w 1990 r. lub 
później posiadały status określony w jednej 
z poniższych liter, niezależnie od tego, czy 
posiadają go nadal:

(-a) Obszar o dużej wartości ochronnej
(a) las niezakłócony znaczącą ludzką 
działalnością, czyli las w którym nie zaszła 
znacząca ludzka interwencja lub miała ona 
miejsce wystarczająco dawno temu, tak że 
możliwe było przywrócenie naturalnego 
składu gatunkowego i naturalnych 
procesów;

(a) las niezakłócony znaczącą ludzką 
działalnością, czyli las, w którym nie 
zaszła znacząca ludzka interwencja lub 
miała ona miejsce wystarczająco dawno 
temu, tak że możliwe było przywrócenie 
naturalnego składu gatunkowego i 
naturalnych procesów;

(b) obszary wyznaczone do celów ochrony 
przyrody, chyba że przedstawiono dowody, 
że produkcja surowców nie narusza tych 
celów;

(b) obszary wyznaczone do celów ochrony 
przyrody, chyba że przedstawiono dowody, 
że produkcja surowców nie narusza tych 
celów;

(c) obszary trawiaste o wysokiej 
bioróżnorodności, czyli bogate gatunkowo 
obszary trawiaste, które nie są nawożone 
lub zniszczone.

(c) obszary trawiaste o wysokiej 
bioróżnorodności, czyli obszary trawiaste, 
które zachowują naturalny skład 
gatunkowy oraz cechy i procesy 
ekologiczne oraz które nie są nawożone.

Komisja ustanawia kryteria i zakresy 
geograficzne w celu ustalenia obszarów 
trawiastych objętych lit. c). Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
21 ust. 3.

Komisja ustanawia kryteria i zakresy 
geograficzne w celu ustalenia obszarów 
trawiastych objętych lit. c). Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
21 ust. 3.

Or. en
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Poprawka 54
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów zasobnych w węgiel, czyli 
terenów, które w styczniu 2008 r. 
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

4. Surowce wykorzystywane do produkcji
biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1., pozyskuje się z:

(a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, łącznie z 
torfowiskami w stanie nienaruszonym;

(a) lasów, w których zarządzanie i wycinkę 
prowadzi się zgodnie z ustalonymi przez 
MCPFE kryteriami zrównoważonej 
gospodarki leśnej lub z porównywalnymi 
kryteriami określonymi w ramach innych 
procesów związanych z regionalną 
polityką leśną i przestrzegając krajowego 
prawodawstwa dotyczącego lasów 
i ochrony środowiska naturalnego;

(b) obszary stale zalesione, czyli obszary 
obejmujące więcej niż 1 ha z drzewami o 
wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem 
powierzchni przez korony drzew powyżej 
30%, lub drzewami, które będą mogły 
osiągnąć te progi in situ.

(b) terenów podmokłych, czyli terenów 
pokrytych lub nasączonych wodą stale lub 
przez znaczną część roku, łącznie z 
torfowiskami w stanie nienaruszonym;
ilość torfu pozyskanego dla celów, o 
których mowa w ust. 1, nie przekracza 
poziomu rocznego naturalnego 
pozyskiwania.

Przepisy niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania, jeżeli w czasie pozyskania 
surowców teren posiadał ten sam status, 
który posiadał w styczniu 2008 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przydatne byłoby umożliwienie wykorzystywania torfu jako źródła energii odnawialnej, 
jednak musi być to obwarowane pewnymi warunkami zapewniającymi jego zrównoważoną 
eksploatację.
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Poprawka 55
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z 
terenów zasobnych w węgiel, czyli 
terenów, które w styczniu 2008 r. 
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

4. Biomasa używana do wytwarzania 
energii innej niż paliwa transportowe
uwzględniona dla celów, o których mowa 
w ust. 1, nie pochodzi z surowców 
uzyskanych z terenów zasobnych w 
węgiel, czyli terenów, które w 1990 r.
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

(a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, łącznie z 
torfowiskami w stanie nienaruszonym;

(a) tereny podmokłe,

(aa) torfowiska,
(b) obszary stale zalesione, czyli obszary 
obejmujące więcej niż 1 ha z drzewami o 
wysokości powyżej 5 metrów i z 
pokryciem powierzchni przez korony 
drzew powyżej 30%, lub drzewami, które 
będą mogły osiągnąć te progi in situ.

(b) obszary stale zalesione, czyli obszary 
obejmujące więcej niż 0,5 ha z drzewami o 
wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem 
powierzchni przez korony drzew powyżej 
10%, lub drzewami, które będą mogły osiągnąć 
te progi in situ,

Przepisy niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania, jeżeli w czasie pozyskania 
surowców teren posiadał ten sam status, który 
posiadał w styczniu 2008 r.

(ba) sawanna i busz, czyli obszary porośnięte 
drzewami, krzewami i trawą, zasobne w 
węgiel,

(bb) trwałe obszary trawiaste, to znaczy tereny 
wypasu i pastwiska, na których występują 
użytki zielone i wypasane są zwierzęta 
przynajmniej przez 20 lat.

Or. en
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Poprawka 56
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niezależnie do tego, czy surowce 
zostały wytworzone wewnątrz Wspólnoty 
czy też poza nią, biomasy używanej do 
wytwarzania energii nie uwzględnia się do 
celów określonych w ust. 1, jeśli surowce, 
z których została wyprodukowana, nie 
były uprawiane zgodnie z następującymi 
kryteriami:   
(a) poszanowanie praw lokalnych 
społeczności i ludności autochtonicznej do 
terenów, zgodnie z postanowieniami 
deklaracji ONZ w sprawie praw ludności 
autochtonicznej i innych stosownych 
przepisów międzynarodowych, w taki 
sposób że:
- można okazać się prawem użytkowania 
terenów, które nie jest prawowicie 
podważane przez społeczności lokalne na 
mocy dających się udowodnić praw;
- wykorzystanie terenów pod uprawę 
biomasy używanej do wytwarzania energii 
nie umniejsza praw wynikających z 
ustawodawstwa, praw zwyczajowych lub 
praw tradycyjnych innych użytkowników 
bez ich uprzedniej, dobrowolnej i 
świadomej zgody, oraz
(b) procedury konsultacji i komunikacji z 
ludnością lokalną i grupami interesu za 
pośrednictwem ich własnych instytucji;
(c) przestrzeganie przepisów krajowych w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, a także płac minimalnych;
(d) przestrzeganie odpowiednich 
konwencji i zaleceń Międzynarodowej 
Organizacji Pracy;
(e) rozsądne, przejrzyste i przestrzegane 
umowy z drobnymi rolnikami. W 
szczególności:
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- terminowe dokonywanie uzgodnionych 
płatności oraz dokładne wyjaśnienie 
wszystkich kosztów, opłat i podatków i 
uzgodnienie ich z wyprzedzeniem;
- szczegółowe wyjaśnienie sposobu 
ustalania cen składników, usług i 
produktów;

- pełna przejrzystość systemu spłaty 
zadłużenia i stosowanie umiarkowanych stóp 
oprocentowania.

Or. en

Poprawka 57
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie nie odmawiają 
uwzględnienia do celów, o których mowa 
w ust. 1, biopaliw i innych biopłynów 
uzyskanych zgodnie z niniejszym 
artykułem z innych powodów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju.

skreślony

Or. en

Poprawka 58
Jana Bobošíková

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a (nowy)
Kryteria zrównoważonego rozwoju z 
punktu widzenia zapewnienia dostaw 

żywności
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Roślin do produkcji biopaliw i innych 
biopłynów nie można uprawiać 
priorytetowo na gruntach przeznaczonych 
do produkcji żywności.

Or. cs

Uzasadnienie

Skutki dyrektywy należy dostosować do analiz ONZ i Banku Światowego, które dowodzą, że 
główną przyczyną kryzysu żywnościowego są wysokie koszty produkcji biopaliw, a także do 
zalecenia komitetu naukowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska dotyczącego 
wstrzymania planu Komisji Europejskiej mającego na celu uzyskanie dziesięcioprocentowego 
udziału biopaliw w paliwach łącznie do 2020 r.

Poprawka 59
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla biopaliw których standardowa 
wartość ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji 
biopaliw została określona w załączniku 
VII część A lub B, poprzez zastosowanie 
tej standardowej wartości;

skreślona

Or. en

Poprawka 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19  ustęp 1  akapit c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) pomoc publiczną wspierającą te 
rodzaje energii, do której można zaliczyć 
wykorzystanie funduszy strukturalnych na 
badania i rozwój technologii 
energetycznych zgodnych z 
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postanowieniami europejskiego planu 
strategicznego w dziedzinie technologii 
energetycznych;

Or. es

Uzasadnienie

Wykorzystanie instrumentów wspólnotowych, np. funduszy strukturalnych, może zwiększyć 
potencjał badawczy, rozwojowy i innowacyjny w omawianych dziedzinach.

Poprawka 61
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ka) szacowany wpływ inwestycji w 
dziedzinie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych na cele rozwoju 
regionalnego.

Or.

Poprawka 62

Jana BobošíkováWniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20  ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja monitoruje pochodzenie 
biopaliw i innych biopłynów zużytych we 
Wspólnocie oraz wpływ ich produkcji na 
przeznaczenie gruntów we Wspólnocie 
oraz głównych krajach trzecich 
dokonujących dostaw. Monitorowanie 
opiera się na sprawozdaniach państw 
członkowskich przedłożonych zgodnie z 
art. 19 ust. 1 oraz sprawozdaniach 
odpowiednich krajów trzecich, organizacji 

1. Komisja monitoruje pochodzenie 
biopaliw i innych biopłynów zużytych we 
Wspólnocie oraz wpływ ich produkcji na 
przeznaczenie gruntów we Wspólnocie 
oraz głównych krajach trzecich 
dokonujących dostaw. Monitorowanie 
opiera się na sprawozdaniach państw 
członkowskich przedłożonych zgodnie z 
art. 19 ust. 1 oraz sprawozdaniach 
odpowiednich krajów trzecich, organizacji 
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międzyrządowych, badaniach naukowych i 
innych istotnych informacjach. Komisja 
monitoruje również zmiany cen surowców 
związane z wykorzystaniem biomasy dla 
celów wytworzenia energii oraz wszelkie 
pozytywne i negatywne skutki dla 
bezpieczeństwa żywnościowego.

międzyrządowych, badaniach naukowych i 
innych istotnych informacjach. Komisja 
monitoruje również zmiany cen surowców 
związane z wykorzystaniem biomasy dla 
celów wytworzenia energii oraz wszelkie 
pozytywne i negatywne skutki dla 
bezpieczeństwa żywnościowego w 
głównych krajach trzecich, z których 
pochodzą dostawy. Uwzględnia przy tym 
również sprawozdania ONZ i Banku 
Światowego.

Or. cs

Uzasadnienie

Obecne analizy ONZ i Banku Światowego dowodzą, że główną przyczyną kryzysu 
żywnościowego są wysokie koszty produkcji biopaliw. Komisja Europejska powinna 
uwzględniać te badania.

Poprawka 63
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wpływu inwestycji dokonywanych 
przez państwa członkowskie i organy 
regionalne w dziedzinie produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych na wzrost 
regionalny i zatrudnienie.

Or. en

Poprawka 64
Jill Evans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – litera B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Orientacyjny kurs, o którym mowa w art. 3 Obowiązkowe minimalne cele okresowe, 
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ust. 2, odpowiada następującemu udziałowi 
energii ze źródeł odnawialnych:

o których mowa w art. 3 ust. 2, 
odpowiadają następującemu udziałowi 
energii ze źródeł odnawialnych:

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić, że ogólne cele WE i państw członkowskich na rok 2020 zostaną zrealizowane, 
niezbędne jest również przyjęcie obowiązkowych celów okresowych. Kurs wnioskowany w 
niniejszym załączniku 1B rozpoczyna się bardzo nisko i pozostawia najwyższy poziom użycia 
energii ze źródeł odnawialnych na ostatnie lata przed 2020 r. Niespełnienie tych założeń 
sprawi, że osiągnięcie przez państwa członkowskie celu na rok 2020 będzie bardzo 
utrudnione. W takim sensie należy to uważać za absolutnie konieczne minimum.

Poprawka 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII C  litera C  ustęp 16  akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku biopaliw i innych biopłynów,
w obliczeniach uwzględnia się wszystkie 
produkty uboczne, w tym energię 
elektryczną, która nie wchodzi w zakres 
ust. 14, za wyjątkiem resztek pożniwnych, 
w tym słomy, wytłok, plew, kolb i łupin 
orzechów. W obliczeniach produkty 
uboczne mające negatywną zawartość 
energetyczną uznaje się za posiadające 
zerową zawartość energetyczną.

W przypadku biopaliw i innych biopłynów 
w obliczeniach uwzględnia się wszystkie 
produkty uboczne, w tym energię 
elektryczną, która nie wchodzi w zakres 
ust. 14. W obliczeniach produkty uboczne 
mające negatywną zawartość energetyczną 
uznaje się za posiadające zerową zawartość 
energetyczną.

Or. es

Uzasadnienie

Niektóre produkty, np. słoma, powinny być uznane za produkty uboczne, a nie za odpady. W 
wielu państwach słomę stosuje się jako paszę dla bydła, dlatego też powinno się umożliwić 
uwzględnienie jej w obliczeniach bilansu emisji gazów cieplarnianych.


