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Poprawka 69
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1 i art. 95, 

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1 i art. 95 w związku z 
art. 12 ust. 6 i art. 15-17,

Or. en

Poprawka 70
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Jak wskazano w dokumencie 
roboczym Komisji SEC(2008)57, systemy 
wsparcia można wyłączyć z działań 
państw członkowskich na rzecz 
wspierania środków ochrony środowiska. 
Ponieważ kwestie energii i klimatu ściśle 
się ze sobą wiążą, należy stworzyć zachęty 
dla państw członkowskich do 
inwestowania w przyjazne dla środowiska 
metody produkcji energii, które nie 
przyczyniają się do dalszych emisji gazów 
cieplarnianych. W ramach tych działań 
oraz w celu zapewnienia, że ogólne cele 
państw członkowskich zostaną osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
kroki gwarantujące, że źródła energii, 
które nie przyczyniają się do dalszej emisji 
dwutlenku węgla nie będą traktowane 
w sposób mniej korzystny.

Or. sv
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Uzasadnienie

Jak pokazuje dokument roboczy Komisji w sprawie wsparcia energii elektrycznej 
produkowanej ze źródeł odnawialnych SEC (2008)57, zachęty finansowe odgrywają ważną 
rolę w poszukiwaniu rozwiązań w polityce dotyczącej klimatu. Ponieważ kwestie energii i 
klimatu ściśle się ze sobą wiążą, należy zachęcać państwa członkowskie do inwestowania w 
produkcję energii, która nie przyczynia się do dalszych emisji gazów cieplarnianych w celu 
osiągnięcia celów zawartych w protokole z Kioto i ograniczenia takich emisji. Z perspektywy 
klimatu państwowe systemy wsparcia, które w sposób mniej przychylny traktują źródła 
produkcji nieprzyczyniające się do dalszej emisji gazów cieplarnianych, są bezpośrednio 
niekorzystne. Formy pomocy państwowej, które powodują zakłócenia, mogą utrudnić rozwój 
przyszłych zrównoważonych systemów poprzez dyskryminację rozwiązań szczególnie 
korzystnych ze względu na ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 71
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Większe stosowanie biopaliw w 
transporcie jest jednym z 
najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw.

(2) Oprócz poprawy wydajności 
energetycznej, zwiększenie zastosowania
energii uzyskiwanej z biomasy oraz z 
innych źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym jest jednym ze skutecznych 
narzędzi, dzięki którym Wspólnota może 
zmniejszyć swoje uzależnienie od importu 
ropy – gdzie problem bezpieczeństwa 
dostaw jest najpilniejszy – i wprowadzić 
sektor na ścieżkę trwałego rozwoju.

Or. en

Poprawka 72
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Większe stosowanie biopaliw w 
transporcie jest jednym z 

(2) Większe stosowanie energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie jest jednym z 
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najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw.

najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy w sektorze 
transportu – gdzie problem 
bezpieczeństwa dostaw jest najpilniejszy –
i wpłynąć na rynek paliw.

Or. de

Uzasadnienie

Problemu uzależnienia sektora transportu od ropy naftowej nie da się rozwiązać tylko i 
wyłącznie poprzez wprowadzenie biopaliw. Wykorzystanie wodoru lub prądu wytwarzanego z 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych również należy uwzględnić w ramach realizacji 
celu, jakim jest 10% energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu do 2020 r. Aby 
zagwarantować jasność, należy mówić w tym przypadku o celu dotyczącym wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu.

Poprawka 73
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej. 

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej. O ile 
argumenty za 20%-owym udziałem 
energii ze źródeł odnawialnych w 
całkowitym zużyciu energii nasiliły się, 
10%-owy udział energii odnawialnej w 
transporcie należy ściśle monitorować i 
poddawać regularnym przeglądom.
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Or. en

Poprawka 74
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej.

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie mogą być
celami osiągalnymi pod warunkiem, że 
dokona się unowocześnień i przełomu 
technologicznego, a przedmioty trosk 
zrównoważonego rozwoju zostaną 
rozwiązane i podane zostaną realistyczne 
ramy czasowe. Ostateczne cele 
obowiązkowe powinny zapewnić 
przedsiębiorstwom długotrwałą pewność 
potrzebną do podejmowania racjonalnych 
decyzji inwestycyjnych w sektorze energii 
odnawialnej

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest pilne zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 
energii, ale należy uniknąć pospiesznego określania obowiązkowych celów, których nie będzie 
można osiągnąć w obrębie danych ram czasowych.
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Poprawka 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej. 

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący przynajmniej 20%-owy 
udział energii ze źródeł odnawialnych 
w całkowitym zużyciu energii jest celem 
osiągalnym oraz że ramy zawierające cele 
obowiązkowe powinny zapewnić 
przedsiębiorstwom długotrwałą pewność 
potrzebną do tego, aby dążyć do 
gospodarki opartej na energiach 
odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przygotowana przez Komisję „Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej” została 
oceniona przez Radę i państwa członkowskie. Komisja musi mieć to na względzie formułując 
tego rodzaju punkt preambuły. Powyższa poprawka wyjaśnia tę kwestię.

Poprawka 76
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii w ramach zawierających 
cele obowiązkowe powinien zapewnić 
przedsiębiorstwom długotrwałą pewność 
potrzebną do podejmowania racjonalnych 
decyzji inwestycyjnych w sektorze energii 
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pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej.

odnawialnej.

Or. it

Uzasadnienie

Cel przewidujący 20%-owy udział energii ze źródeł odnawialnych w połączeniu ze 
skutecznym oszczędzaniem energii jest możliwy do osiągnięcia, natomiast dyskusyjny jest 
wiążący cel 10% w sektorze transportu, zwłaszcza gdy będzie się wiązał jedynie z 
biopaliwami.

Poprawka 77
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Państwa członkowskie powinny w 
szczególności dążyć do zróżnicowania 
swego koszyka energii ze źródeł 
odnawialnych dla sektora transportu.  
Powinno się zatem osiągnąć 20%-owy 
udział energii niepochodzących z biomasy 
w ogólnym 10%-owym celu wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie. 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślanie i propagowanie faktu, że cel 10% -owego udziału energii 
odnawialnych w transporcie można spełnić wykorzystując wszystkie formy energii ze źródeł 
odnawialnych, a nie wyłącznie z biomasy. 
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Poprawka 78
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
Brukseli w marcu 2007 r. potwierdzono 
zobowiązanie Wspólnoty do rozwoju 
energii odnawialnych na terytorium 
Wspólnoty po roku 2010. Rada poparła 
obowiązkowy cel przewidujący 20%-owy 
udział energii odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii we Wspólnocie do 2020 r. i 
obowiązkowy minimalny cel przewidujący 
10%-owy udział biopaliw w ogólnym 
zużyciu benzyny i oleju napędowego w 
transporcie, który wszystkie państwa 
członkowskie są zobowiązane osiągnąć do 
2020 r. i który należy zrealizować w 
sposób efektywny pod względem kosztów. 
Stwierdzono, że wiążący charakter celu dla 
biopaliw jest właściwy pod warunkiem, że 
produkcja będzie trwała, biopaliwa drugiej 
generacji staną się dostępne na rynku i że 
dyrektywa 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 1998 r. odnosząca się do 
jakości benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG 
zostanie zmieniona, aby umożliwić 
właściwe poziomy mieszania. 

(5) Na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
Brukseli w marcu 2007 r. potwierdzono 
zobowiązanie Wspólnoty do rozwoju 
energii odnawialnych na terytorium 
Wspólnoty po roku 2010. Rada poparła 
obowiązkowy cel przewidujący 20%-owy 
udział energii odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii we Wspólnocie do 2020 r. i 
obowiązkowy minimalny cel przewidujący 
10%-owy udział biopaliw w ogólnym 
zużyciu benzyny i oleju napędowego w 
transporcie, który wszystkie państwa 
członkowskie są zobowiązane osiągnąć do 
2020 r. i który należy zrealizować w 
sposób efektywny pod względem kosztów. 
Stwierdzono, że wiążący charakter celu dla 
biopaliw jest właściwy pod warunkiem, że 
produkcja będzie trwała, biopaliwa drugiej 
generacji staną się dostępne na rynku i że 
dyrektywa 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 1998 r. odnosząca się do 
jakości benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG 
zostanie zmieniona, aby umożliwić 
właściwe poziomy mieszania. Ponieważ 
przełom gospodarczy i zasadniczy rozwój 
tak zwanych biopaliw drugiej generacji 
wydają się mało prawdopodobne przed 
2020 r., istnieje oczywiste ryzyko, że 
paliwa pierwszej generacji zupełnie 
zdominują rynek, co może doprowadzić do 
powstania niepożądanych skutków jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo podaży żywności, 
różnorodność biologiczną, wylesianie, itp. 
Z tego względu trzeba wprowadzić surowe 
kryteria zrównoważonego rozwoju i należy 
podkreślić, że zdecydowaną część celu 
10%-owego udziału energii odnawialnej w 
transporcie powinno się osiągnąć dzięki 
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wykorzystaniu energii ze źródeł innych niż 
biopaliwa.

Or. en

Poprawka 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Poprawka 80
Riitta Myller

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 

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Wiążący cel na 
poziomie 10% w odniesieniu do energii ze 
źródeł odnawialnych wykorzystywanej w 
transporcie powinien jednak być stale 
oceniany w oparciu o kryteria 
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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.

sprawdzalne naukowo i zrównoważone 
pod względem ekologicznym, społecznym 
i gospodarczym.

Or. fi

Poprawka 81
Eija-Riitta Korhola

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.

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Jednakże wiele 
niewiadomych w odniesieniu do źródeł 
energii odnawialnych i produkcji biopaliw 
wymaga obecnie bardziej ostrożnego 
podejścia niż przewidywane dotychczas. 
Należy zatem ponownie rozważyć wiążące 
cele w postaci 20%-owego i 10%-owego 
udziału.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka oparta na poprawce 4 sprawozdawcy. Konieczne jest pilne zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii, ale należy uniknąć pospiesznego 
określania obowiązkowych celów, których nie będzie można osiągnąć w obrębie danych ram 
czasowych.
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Poprawka 82
Johannes Lebech

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. 

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów i zachęcanie do 
ciągłego rozwijania technologii, które 
pozyskują energię z wszystkich rodzajów 
źródeł odnawialnych. 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.

Or. en

Poprawka 83
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W swojej rezolucji dotyczącej mapy 
drogowej na rzecz energii odnawialnej w 
Europie Parlament Europejski wezwał 
Komisję do przedstawienia do końca 2007 
r. wniosku w sprawie ram prawnych w 
zakresie energii odnawialnej, podkreślając 
znaczenie określenia docelowych udziałów 
energii ze źródeł odnawialnych na 
poziomie Wspólnoty oraz na poziomie 
państw członkowskich.

(7) W swojej rezolucji dotyczącej mapy 
drogowej na rzecz energii odnawialnej w 
Europie Parlament Europejski wezwał 
Komisję do przedstawienia do końca 2007 
r. wniosku w sprawie ram prawnych w 
zakresie energii odnawialnej, podkreślając 
znaczenie określenia wiążących 
docelowych udziałów energii ze źródeł 
odnawialnych w sektorze energetycznym, 
transportowym, grzewczym i chłodniczym, 
a także wiążących docelowych udziałów na 
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poziomie Wspólnoty oraz na poziomie 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, w tym 
minimalnych celów okresowych, zgodnie 
z którymi w Unii Europejskiej w 2020 r. ze 
źródeł odnawialnych pochodzić będzie 
20% końcowego zużycia energii.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski jest za tym, aby udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 
energii zużywanej ogółem w 2020 r. wynosił co najmniej 25%. Z najnowszej wiedzy naukowej 
i politycznej wynika, że wiążącego celu 10% paliwa pochodzącego z biomasy w sektorze 
transportowym nie da się osiągnąć w sposób zrównoważony. Należy zatem odstąpić od tego 
celu. Biomasa produkowana w sposób zrównoważony może być z lepszym skutkiem stosowana 
do innych celów energetycznych, takich jak produkcja energii elektrycznej w połączeniu z 
produkcją energii cieplnej (lub chłodniczej).

Poprawka 85
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świetle stanowiska zajętego przez (8) W świetle stanowiska zajętego przez 
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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. 

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. Należy okresowo 
dokonywać przeglądu celów i ogólnych 
ram politycznych, w szczególności metod 
obliczania emisji gazów cieplarnianych.

Or. fi

Poprawka 86
Dorette Corbey

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 
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, w którym to 30% 
docelowego udziału osiągnięte zostanie 
dzięki wykorzystaniu prądu, wodoru lub 
energii z biomasy lignocelulozowej lub 
alg.

Or. en

Uzasadnienie

10% -owy docelowy udział wykorzystania energii odnawialnych w sektorze transportowym 
można osiągnąć poprzez wykorzystanie energii ze źródeł takich jak biomasa, prąd i wodór. 
Na idealnym rynku wybór technologii można pozostawić uczestnikom rynku. Rynek wykazuje 
jednak tendencję do obierania rozwiązań, w ramach których inwestycje najszybciej się 
zwracają. W celu propagowania obiecujących rozwiązań, jak elektryczność czy wodór, 
konieczne jest wyznaczenie celów cząstkowych. Utrzymuje się ponadto ogólne zaniepokojenie 
dotyczące docelowych udziałów, na przykład EOG zaleciło w swym niedawno ogłoszonym 
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sprawozdaniu utrzymanie zużycia tzw. biopaliw pierwszej generacji na poziomie poniżej 10%.

Poprawka 87
Roberto Musacchio

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 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i rozważenie 
wyznaczenia 8%-owego udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, które to cele należałoby 
osiągnąć w oparciu o wiążące roczne 
udziały docelowe.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić osiągnięcie tak ambitnego celu w sektorze transportowym oraz nadać mu 
bardziej wiarygodny charakter, ogólny udział docelowy należy osiągać w etapach rocznych, 
sprawdzalnych, o zmiennych przydziałach. 

Poprawka 88
Eija-Riitta Korhola

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 

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

odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest pilne zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 
energii, ale należy uniknąć pospiesznego określania obowiązkowych celów, których nie będzie 
można osiągnąć w obrębie danych ram czasowych.

Poprawka 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
zapewnienia równowagi między produkcją 

(10) Jest prawdopodobne, 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 
biomasy używanej do celów wytworzenia 
energii, przy uwzględnieniu przebiegu 
wielostronnych i dwustronnych negocjacji 
handlowych oraz aspektów 
środowiskowych, społecznych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych.
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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 przywozy i wywozy wszystkich dostaw energii, zarówno energii 
produkowanej (i zużywanej) w kraju jak i energii wywożonej z państw trzecich bądź do nich 
wwożonej. Biomasa do celów wytwarzania energii musi być szczególnie uważnie 
monitorowana. Z najnowszej wiedzy naukowej i politycznej wynika, że wiążącego celu 10% 
paliwa pochodzącego z biomasy w sektorze transportowym nie da się osiągnąć w sposób 
zrównoważony. Należy zatem odstąpić od tego celu.

Poprawka 90
Roberto Musacchio

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 

(10) W odniesieniu do 8%-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. 
Niezależnie od faktu, że handel paliwami 
transportowymi nie przysparza trudności, 
państwa członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów powinny koncentrować swoje 
inwestycje na oszczędzaniu energii i 
innych źródłach odnawialnych, zamiast 
uzyskiwać jedynie odnawialne paliwa w 
inny sposób. Mimo iż osiągnięcie przez 
Wspólnotę celu w zakresie biopaliw 
wyłącznie w oparciu o produkcję 
wewnątrzwspólnotową byłoby technicznie 
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wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
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.

możliwe, prawdopodobne i pożądane jest, 
aby cel ten został de facto osiągnięty przez 
połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów, przy 
zachowaniu 80%-ego udziału produkcji 
krajowej i/lub wspólnotowej. W tym celu 
Komisja powinna monitorować 
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. it

Uzasadnienie

Przywóz biopaliw spoza terytorium wspólnoty w sytuacji poważnych braków żywnościowych 
nie może być przyjęty jako główne rozwiązanie służące zmniejszeniu emisji: w tym celu 
państwa członkowskie powinny przyjąć kwoty na przywóz biopaliw, sprzyjając jednocześnie 
badaniom i inwestycjom w nowe technologie na terytorium UE.

Poprawka 91
Riitta Myller

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 

(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 
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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 
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.

wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celów w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie 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 
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. fi

Poprawka 92
Gyula Hegyi

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

(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. 
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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 
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. 

Osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
korzystne i technicznie możliwe, aby 
ograniczyć do minimum przywozy 
biopaliw. W tym celu Komisja powinna 
monitorować 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

Udziały docelowe dla biopaliw powinno się osiągnąć przy wykorzystaniu głównie nadwyżek 
sektora rolnictwa UE.

Poprawka 93
Matthias Groote

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 

(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 
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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 
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. 

zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie 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 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego, ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych i innych.

Or. el

Poprawka 94
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Państwa członkowskie zmierzają do 
zróżnicowania swego koszyka energii 
pochodzących ze źródeł odnawialnych we 
wszystkich sektorach transportowych. Do 
2011 r. Komisja przedstawi Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu propozycje 
w sprawie strategii dotyczącej wzrostu 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich sektorach 
transportowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Dotychczas mocno koncentrowano się na wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie drogowym, ale ważne jest propagowanie udziału energii odnawialnych we 
wszystkich sektorach transportu.  Sugeruje się, by uznać 2011 za ostateczny termin złożenia 
propozycji celem ujęcia ich w następnej perspektywie finansowej.

Poprawka 95
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mając na 
uwadze fakt, że istnieją różne 
zastosowania dla biomasy i dlatego 
kluczowe znaczenie ma zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy.

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe. Ponieważ 
kwestie energii i klimatu ściśle się ze sobą 
wiążą, należy stworzyć zachęty dla państw 
członkowskich do inwestowania w 
przyjazne dla środowiska metody 
produkcji energii, które nie przyczyniają 
się do dalszych emisji gazów 
cieplarnianych. W dążeniu do rozwiązania 
problemów związanych z kwestiami 
klimatu istotną sprawą jest podkreślenie, 
że neutralne pod względem wpływu na 
klimat źródła energii nie powinny być 
traktowane w sposób mniej korzystny w 
zakresie opodatkowania niż inne źródła 
produkcji.

Or. sv
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Poprawka 96
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mając na 
uwadze fakt, że istnieją różne 
zastosowania dla biomasy i dlatego 
kluczowe znaczenie ma zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy. 

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe oraz 
szczegółowe środki, aby propagować popyt 
i podaż na technologie oparte na 
odnawialnych źródłach energii.

Or. en

Poprawka 97
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wspólnota i państwa członkowskie 
powinny poświęcić znaczącą ilość 
środków finansowych na badanie i rozwój 
technologii opierających się na 
odnawialnych źródłach energii.  
Oczywistym źródłem finansowania są 
dochody z systemu handlu uprawnieniami 
do emisji. Ponadto Europejski Instytut 
Technologiczny powinien nadać 
pierwszeństwo badaniom nad rozwojem 
technologii opartych na odnawialnych 
źródłach energii.

Or. en
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Poprawka 98
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Konieczne jest określenie 
jednoznacznych zasad obliczania udziału 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych.

(14) Konieczne jest określenie 
przejrzystych i jednoznacznych zasad 
obliczania udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych.

Or. en

Poprawka 99
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Należy wprowadzić właściwą ocenę 
skutków promocji biopaliw jako 
zamiennika paliw uzyskiwanych z ropy 
naftowej. W tym celu zasadnicze 
znaczenie ma wprowadzenie zasady „net-
energy”, zwanej inaczej EROI (uzyskany 
zwrot energii w stosunku do energii 
włożonej), ocenianej za pośrednictwem 
analizy cyklu życia energii.

Or. it

Uzasadnienie

Uwzględnianie energii związanej z transportem w odniesieniu do całkowitego kosztu biopaliw 
posłuży także zmniejszeniu nadmiernego uciekania się do importu z krajów rozwijających się, 
który ma zgubny wpływ na produkcję żywności w tych krajach. Taka ocena będzie sprzyjać 
stosowaniu biomasy produkowanej na miejscu, która jako jedyna może zapewnić rzeczywiste 
korzyści środowiskowe i ograniczyć opinie krytyczne o charakterze etycznym.
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Poprawka 100
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy obliczaniu wkładu energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych, wpływ zmiennych warunków 
klimatycznych powinien być łagodzony 
przez zastosowanie zasady normalizacji.

(15) Przy obliczaniu wkładu energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych i wiatrowych, wpływ zmiennych 
warunków klimatycznych powinien być 
łagodzony przez zastosowanie zasady 
normalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych ulega znacznym wahaniom z uwagi 
na zmiany klimatu i powinna zatem podlegać zasadzie normalizacji. 

Poprawka 101
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Do opracowania szkoleń konieczne 
jest skoordynowane podejście, a w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i 
zapewnienia konsumentom produktów i 
usług wysokiej jakości instalatorzy małych 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powinni mieć dostęp do 
odpowiedniej certyfikacji. Państwa 
członkowskie powinny wzajemnie 
uznawać swoje krajowe systemy 
certyfikacji, które powinny opierać się na 
minimalnych zharmonizowanych zasadach, 
uwzględniających europejskie normy 
technologiczne oraz istniejące systemy 
szkoleń i kwalifikacji dla instalatorów 
urządzeń wykorzystujących źródła energii 

(28) Do opracowania szkoleń konieczne 
jest skoordynowane podejście, a w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i 
zapewnienia konsumentom produktów i 
usług wysokiej jakości instalatorzy małych 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powinni mieć dostęp do 
odpowiedniej certyfikacji. Państwa 
członkowskie powinny wzajemnie 
uznawać swoje krajowe systemy 
certyfikacji, które powinny opierać się na 
minimalnych zharmonizowanych zasadach, 
uwzględniających europejskie normy 
technologiczne oraz istniejące systemy 
szkoleń i kwalifikacji dla instalatorów 
urządzeń wykorzystujących źródła energii 
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odnawialnej. Dyrektywa 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych powinna mieć w 
dalszym ciągu zastosowanie w odniesieniu 
do kwestii nieobjętych niniejszą 
dyrektywą, takich jak uznawanie 
kwalifikacji zawodowych instalatorów, 
którzy nie są certyfikowani w jednym 
państwie członkowskim.

odnawialnej. Uznawanie kwalifikacji 
zawodowych w przypadku zawodów 
podlegających regulacji wciąż odbywa się 
na podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 
7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych. O ile podjęcie 
lub wykonywanie zawodu instalatora 
podlega regulacji, warunki uznania 
kwalifikacji zawodowych są określone w 
dyrektywie 2005/36/WE. Warunki te 
obowiązują również instalatorów 
posiadających certyfikat wykonywania 
zawodu w danym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa 2005/36/WE szczegółowo i wyczerpująco określa zasady uznawania kwalifikacji 
zawodowych w przypadku zawodów podlegających regulacji. W dalszym ciągu musi ona 
obowiązywać instalatorów, którzy zgodnie z dyrektywą w sprawie energii ze źródeł 
odnawialnych z własnej inicjatywy uzyskali odpowiedni certyfikat. Instalowanie urządzeń 
niezbędnych do wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych to jedynie część 
umiejętności zawodowych, jakie posiadają np. instalatorzy ogrzewania lub dekarze.

Poprawka 102
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Koszty przyłączenia do sieci 
energetycznej nowych producentów energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
powinny mieć charakter obiektywny, 
przejrzysty i niedyskryminujący; właściwie 
uwzględnione powinny być korzyści, jakie 
daje sieci przyłączenie nowych 
generatorów.

(30) Koszty przyłączenia do sieci 
energetycznej nowych producentów energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
powinny mieć charakter obiektywny, 
przejrzysty i niedyskryminujący; właściwie 
uwzględnione powinny być korzyści, jakie 
daje sieci przyłączenie nowych 
generatorów. Koszty połączenia nowych 
producentów gazu z uzyskiwanego z RES 
z siecią gazu powinny być obiektywne, 
przejrzyste i niedyskryminacyjne. 
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Or. en

Uzasadnienie

Powinno się przewidzieć przepisy również dla produkcji gazu, a nie wyłącznie prądu 
elektrycznego.

Poprawka 103
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Produkcja biopaliw powinna być 
zrównoważona ekologicznie. Biopaliwa 
stosowane do tego, aby osiągnąć cele 
określone w niniejszej dyrektywie, oraz 
biopaliwa, które korzystają z krajowych 
systemów wsparcia, powinny w związku z 
tym podlegać kryteriom zrównoważonego 
rozwoju środowiska.

(30) Produkcja biopaliw powinna być 
zrównoważona ekologicznie oraz z punktu 
widzenia ustawodawstwa socjalnego. 
Biopaliwa stosowane do tego, aby osiągnąć 
cele określone w niniejszej dyrektywie, 
oraz biopaliwa, które korzystają z 
krajowych systemów wsparcia, powinny w 
związku z tym podlegać kryteriom 
zrównoważonego rozwoju pod względem 
ochrony środowiska i przestrzegać 
konwencji w sprawie praw i warunków 
pracy Międzynarodowej Organizacji 
Pracy.

Or. it

Uzasadnienie

Przestrzeganie ustawodawstwa socjalnego powinno stanowić kryterium równie niezbędne, co 
zrównoważenie pod względem ochrony środowiska, należy także sprawdzać, czy zostały 
ratyfikowane i są przestrzegane podstawowe konwencje ILO.
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Poprawka 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby uniknąć prowadzenia przez 
podmioty gospodarcze niepotrzebnych 
pracochłonnych badań oraz aby zapobiec 
przekształcaniu terenów zasobnych w 
węgiel, co do których z perspektywy czasu 
okazałyby się, że nie kwalifikują się one 
do uprawy surowców do produkcji 
biopaliw i innych biopłynów, te rodzaje 
terenów, w przypadku których uwolniony 
w wyniku przekształcenia węgiel nie 
mógłby – w rozsądnym okresie czasu przy 
uwzględnieniu pilnego charakteru 
problemu zmian klimatycznych – być 
zrównoważony przez ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych wynikające z 
produkcji biopaliw i innych biopłynów,
nie powinny być przekształcane pod 
uprawę biopaliw i innych biopłynów. Ze 
spisów światowych zasobów węgla 
wynika, że tereny podmokłe oraz obszary 
stale zalesione powinny należeć do tej 
kategorii. 

(38) Aby uniknąć konkurencji z sektorami 
produkcji żywności i pasz oraz przy 
uwzględnieniu pilnego charakteru 
problemu zmian klimatycznych i 
ewentualnego znaczącego negatywnego 
oddziaływania gazów cieplarnianych w
wyniku pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów, grunty 
wykorzystywane do produkcji żywności i 
pasz nie powinny być przekształcane pod 
uprawę paliw transportowych.  Paliwa z 
biomasy powinny być ograniczone do 
produkcji na nieużytkach, terenach 
zdegradowanych lub obszarach 
brzeżnych, których bioróżnorodność 
wykazuje niewysoką wartość, na których 
to obszarach bezpośrednia zmiana 
przeznaczenia gruntu przynosi pozytywny 
bilans węgla i na których nie odnotowuje 
się znaczącego negatywnego 
oddziaływania na środowisko lokalne i 
innych form negatywnego oddziaływania. 
Ze spisów światowych zasobów węgla 
wynika, że tereny podmokłe oraz obszary 
stale zalesione powinny zostać wyłączone z 
produkcji biomasy dla celów pozyskiwania 
energii.

Or. en
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Poprawka 105
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

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 106
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Przy obliczaniu emisji gazów 
cieplarnianych podczas produkcji i 
stosowania paliw powinny być 
uwzględniane produkty uboczne. Do celów 

(44) Przy obliczaniu emisji gazów 
cieplarnianych podczas produkcji i 
stosowania paliw powinny być 
uwzględniane produkty uboczne. Do celów 
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analizy politycznej właściwa jest metoda 
substytucyjna. Do celów regulacji w 
odniesieniu do poszczególnych operatorów 
i poszczególnych partii paliw 
transportowych metoda substytucyjna nie 
jest właściwa. W tych przypadkach 
najwłaściwszą metodą jest metoda alokacji 
energii, ponieważ jest to metoda łatwa w 
stosowaniu i dająca się przewidzieć w 
czasie, która ogranicza do minimum 
kontraproduktywne zachęty i daje wyniki, 
które są zasadniczo porównywalne z 
zakresem wyników uzyskiwanych w 
przypadku stosowania metody 
substytucyjnej.  Do celów analizy 
politycznej Komisja powinna w swoich 
sprawozdaniach również podawać wyniki 
uzyskane przy zastosowaniu metody 
substytucyjnej.

analizy politycznej właściwa jest metoda 
substytucyjna. Do celów regulacji w 
odniesieniu do poszczególnych operatorów 
i poszczególnych partii paliw 
transportowych metoda substytucyjna nie 
jest właściwa. W tych przypadkach 
najwłaściwszą metodą jest metoda alokacji 
energii, ponieważ jest to metoda łatwa w 
stosowaniu i dająca się przewidzieć w 
czasie, która ogranicza do minimum 
kontraproduktywne zachęty i daje wyniki, 
które są zasadniczo porównywalne z 
zakresem wyników uzyskiwanych w 
przypadku stosowania metody 
substytucyjnej. Jednakże w przypadku, 
gdy metoda alokacji energii okazuje się 
niewłaściwa, należy ją zastąpić metodą 
alokacji masy w oparciu o zawartość masy 
suchej. Do celów analizy politycznej 
Komisja powinna w swoich 
sprawozdaniach również podawać wyniki 
uzyskane przy zastosowaniu metody 
substytucyjnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Metoda alokacji energii nie umożliwia uwzględniania produktów ubocznych bogatych w 
białka, nieprzeznaczonych do spalania. Z tego powodu należy wprowadzić elastyczność w 
stosowanych metodach, która w przypadku, gdy metoda alokacji energii okazuje się 
niewłaściwa, umożliwi zastąpienie jej metodą alokacji masy w oparciu o zawartość masy 
suchej. Jest to ważne, gdyż będące wynikiem produkcji biopaliw produkty uboczne bogate w 
białka odgrywają ważną rolę w zastępowaniu upraw importowanych roślin białkowych.

Poprawka 107
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Aby nie zachęcać do uprawy 
surowców do produkcji biopaliw i innych 

(46) Aby nie zachęcać do uprawy 
surowców do produkcji biopaliw i innych 
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biopłynów w miejscach, gdzie 
prowadziłoby to do wysokich emisji gazów 
cieplarnianych, stosowanie wartości 
standardowych powinno być ograniczone 
do regionów, co do których taki wpływ 
można wiarygodnie wykluczyć.

biopłynów w miejscach, gdzie 
prowadziłoby to do wysokich emisji gazów 
cieplarnianych, stosowanie wartości 
standardowych powinno być ograniczone 
do regionów, co do których taki wpływ 
można wiarygodnie wykluczyć. UE 
powinna polegać w głównej mierze na 
rodzimej produkcji biopaliw z nadwyżek 
rolniczych, ponieważ jednym z celów 
produkcji biopaliw jest ograniczenie 
zależności od importowanych paliw 
kopalnych. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu zmniejszenia tempa importu paliw kopalnych oraz zapewnienia osiągnięcia celów w 
zakresie środowiska naturalnego, w UE powinny być głównie używane  biopaliwa 
pochodzenia europejskiego.

Poprawka 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 zakres zastosowania dyrektywy odnoszącej się do jakości paliw.
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Poprawka 109
Roberto Musacchio

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. xm

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z założeniem o unikaniu wyłącznego stosowania biopaliw i nadaniu 
priorytetu szerszemu wykorzystaniu różnorodnych źródeł energii odnawialnej.

Poprawka 110
Gyula Hegyi

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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Cel 10%-owego udziału biopaliw będzie można osiągnąć dopiero wtedy, gdy paliwa drugiej 
generacji będą powszechnie dostępne.
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Poprawka 111
Matthias Groote

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.

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

Or. en

Poprawka 112
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą 
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie mogą wspierać 
inwestycje na rzecz rozwoju technologii 
energii odnawialnych, które potrzebują 
czasu, aby stać się konkurencyjne. 

(52) Przy opracowywaniu systemów 
wsparcia państwa członkowskie mogą 
wspierać stosowanie biopaliw dających 
dodatkowe korzyści – w tym korzyści 
wynikające z dywersyfikacji, oferowane 
przez biopaliwa wytworzone z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego – przez odpowiednie 
uwzględnienie różnych kosztów produkcji 
energii z tradycyjnych biopaliw, z jednej 
strony, i tych biopaliw, które dają 
dodatkowe korzyści, z drugiej strony. 
Państwa członkowskie powinny również
wspierać inwestycje na rzecz badań i
rozwoju innych technologii energii 
odnawialnych, które potrzebują czasu, aby 
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stać się konkurencyjne. 

Or. en

Poprawka 113
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Ponieważ głównym celem środków 
przewidzianych w art. 15–17 niniejszej 
dyrektywy jest zapewnienie właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
przez zharmonizowanie warunków 
zrównoważonego rozwoju, które biopaliwa 
i inne biopłyny muszą spełniać do 
określonych celów, i ułatwienie dzięki 
temu handlu biopaliwami i innymi 
biopłynami, które spełniają te warunki,
między państwami członkowskimi, środki 
te są oparte na art. 95 Traktatu. Ponieważ 
głównym celem wszystkich innych 
środków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie jest ochrona środowiska, są one 
oparte na art. 175 ust. 1 Traktatu.

(53) Ponieważ głównym celem środków 
przewidzianych w art. 15–17 niniejszej 
dyrektywy jest zapewnienie właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 
stosowania obowiązujących przepisów 
dotyczących środowiska naturalnego i 
socjalnych przez zharmonizowanie 
warunków zrównoważonego rozwoju, 
które biopaliwa i inne biopłyny muszą 
spełniać do określonych celów, i wymóg, 
aby handel między państwami 
członkowskimi spełniał określone 
warunki, środki te są oparte na art. 95 
Traktatu. Ponieważ głównym celem 
wszystkich innych środków 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie 
jest ochrona środowiska, są one oparte na 
art. 175 ust. 1 Traktatu.

Or. it

Uzasadnienie

Wezwanie do przestrzegania i harmonizacji warunków rynkowych przewidzianych w art. 95 
zawiera także poszanowanie i stosowanie wspólnotowych norm zawartych w przepisach 
dotyczących środowiska i socjalnych: art. 175 zapewnia szczegółową podstawę prawną 
aspektów ekologicznych dyrektywy jako całości.
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Poprawka 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 w 2020 r. wyznaczony w dyrektywie w sprawie 
energii ze źródeł odnawialnych 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) paliwa drugiej generacji muszą 
być dostępne w ogólnej sprzedaży. Od marca 2007 r. coraz więcej dowodów przemawia za 
tym, że warunki te nie zostaną spełnione. W związku z tym należy zrezygnować z celu 10%.
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Poprawka 115
Roberto Musacchio

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 oraz 8%-owego 
udziału energii odnawialnych 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,

Or. it

Uzasadnienie

Spójne z zasadą unikania nadmiernego stosowania biopaliw i sprzyjania szerszej gamie 
energii odnawialnych.

Poprawka 116
Matthias Groote

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 

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego wiążącego udziału 
energii odnawialnych w całkowitym 
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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,

końcowym zużyciu energii we Wspólnocie 
oraz 10%-owego wiążącego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym 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,

Or. en

Poprawka 117
Riitta Myller

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 

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 10%-owego 
udziału energii odnawialnych 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 
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zamierzonych celów, zamierzonych celów,

Or. fi

Poprawka 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57a) W celu ułatwienia korzystnego 
rozwoju infrastruktury w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych, należy zapewnić 
pełną spójność z dyrektywami 
2000/60/WE, 79/409/EWG i 92/43/EWG. 

Or. en

Uzasadnienie

Rozwijanie energii odnawialnej powinno przebiegać w możliwie najszybszy i spójny sposób.  
Wybór technologii opartych na energii ze źródeł odnawialnych często determinują lokalne 
warunki naturalne, a zatem ważne jest właściwe lokalne rozmieszczenie instalacji.

Poprawka 119
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych, które wzmacniają 
istniejące krajowe systemy wsparcia w 
państwach członkowskich, umożliwiając 
im osiągnięcie celów w zakresie szerszego 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
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sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów, umożliwiając tym samym kilku 
państwom członkowskim wspólne 
osiągnięcie obowiązkowych celów w 
zakresie szerszego wykorzystywania 
energii ze źródeł odnawialnych.

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele krajowe i na poziomie UE w 
odniesieniu do całkowitego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju dla energii z biomasy.
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rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju muszą również obejmować warunki społeczne.

Poprawka 121
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona orientacyjne
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane z 
gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest pilne zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 
energii, ale należy uniknąć pospiesznego określania obowiązkowych celów, których nie będzie 
można osiągnąć w obrębie danych ram czasowych.
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Poprawka 122
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz), zwłaszcza dla 
ciepłownictwa i chłodnictwa;

Or. en

Poprawka 123
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków, osadów ścieków i ze 
źródeł biologicznych (biogaz);

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja energii odnawialnej obejmuje tak naprawdę energię pozyskiwaną z gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych, ale nie 
obejmuje osadów ścieków, które również powinno się uznać za źródło energii odnawialnej.

Poprawka 124
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Komisja działająca zgodnie z 
procedurą określoną w art. 21 ust. 3 może 
dostosować niniejszą definicję do postępu 
technicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja energii odnawialnej - oparta na dyrektywie dotyczącej energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych - nie obejmuje kilku źródeł i technologii, jak np. osadów  
ścieków. Aby uwzględnić przyszły rozwój nowych technologii Komisja powinna być 
uprawniona do zmienienia tej definicji w procedurze komitologii. 

Poprawka 125
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

„biomasa” oznacza materiał biologiczny, 
który nie uległ zupełnemu rozłożeniu lub 
skamienieniu; 
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Or. en

Uzasadnienie

Definicja „biomasy” jest zbyt wąska, bo wyłącza niektóre/nowe źródła odnawialne (jak np. 
algi). Szersza definicja umożliwiłaby pozyskiwanie różnych typów biomasy. W ekologii 
biomasę definiuje się jako materię organiczną.

Poprawka 126
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich oraz 
część, którą można przekształcić w gaz w 
wyniku przetwarzania w wysokiej 
temperaturze;

Or. en

Poprawka 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi),
akwakultury, leśnictwa i związanych 

działów przemysłu, a także oddzieloną, 
zebraną i ulegającą biodegradacji część 
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odpadów przemysłowych i miejskich;

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczasowa definicja wyklucza biomasę pochodzącą z produktów akwakultury, takich jak 
algi. Ponadto odpady ulegające biodegradacji dużo łatwiej poddają się recyklingowi czy 
kompostowaniu, a przetworzone gazy mogą oczywiście być użyte do wytwarzania energii. 
Ponadto, ponieważ ulegająca biodegradacji część odpadów miejskich i przemysłowych daje 
zazwyczaj niskie wyniki w zakresie produkcji energii netto, przedmiotowa dyrektywa powinna 
promować oddzielenie tego rodzaju odpadów.

Poprawka 128
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „ostateczne zużycie energii” oznacza 
towary energetyczne dostarczane do celów 
energetycznych przemysłowi 
wytwórczemu, sektorowi transportowemu, 
gospodarstwom domowym, sektorowi 
usługowemu, rolnictwu, leśnictwu i 
rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii 
elektrycznej i ciepła przez przemysł 
energetyczny na produkcję energii 
elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze 
stratami energii elektrycznej i ciepła 
podczas dystrybucji;

(c) „ostateczne zużycie energii” oznacza 
towary energetyczne dostarczane do celów 
energetycznych przemysłowi 
wytwórczemu, sektorowi transportowemu, 
gospodarstwom domowym, sektorowi 
handlu prywatnego i usług, rolnictwu, 
leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze 
zużyciem energii elektrycznej i ciepła 
przez przemysł energetyczny na produkcję 
energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze 
stratami energii elektrycznej i ciepła 
podczas dystrybucji;

Or. en
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Poprawka 129
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów.

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów, i pochodzącej z 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 130
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów;

(d) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów, z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków lub konsumenta 
przemysłowego w celu wykorzystania jej 
do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów;

Or. en
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Poprawka 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 celów 
wytwarzania energii” oznacza stałe, 
gazowe lub płynne paliwa dla celów 
energetycznych, produkowane z biomasy;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa obejmuje wszystkie formy energii wytwarzane z biomasy, nie tylko 
wykorzystywane jako paliwo w sektorze transportu lub jako paliwo płynne do wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej. Ważne jest zatem zdefiniowanie tego ogólnego terminu.

Poprawka 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Celem tej poprawki, odnoszącej się do całości tekstu, jest zastąpienie terminu „biopaliwa” 
bardziej odpowiednim i precyzyjnym terminem „ paliwa transportowe wyprodukowane z 
biomasy”. Termin „biopaliwo” wprowadza w błąd konsumentów, ponieważ w wielu krajach 
kojarzy się on z produkcją i artykułami ekologicznymi.
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Poprawka 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „tereny podmokłe” oznaczają tereny, 
które stale lub przez większą część roku są 
pokryte lub nasycone wodą;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować tereny podmokłe w tej dyrektywie. Tereny podmokłe są ważnymi 
magazynami dwutlenku węgla i w razie osuszenia mogą spowodować uwolnienie znacznych 
ilości gazów cieplarnianych. Z pewnością do tej definicji są włączone nieosuszone torfowiska, 
np. pierwotne torfowiska.

Poprawka 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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;

Or. en

Adlib Express Watermark



PE407.817v01-00 48/165 AM\727647PL.doc

PL

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 dwutlenku węgla ani 
też nie będą wykorzystywane w inny sposób do produkcji żywności. Duża wartość ochronna to 
status uzgodniony na arenie międzynarodowej, chroniący bioróżnorodność i integralność 
ekologiczną. Rok 1990 to data graniczna dla wylesiania uzgodniona w protokole z Kioto.

Poprawka 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fc) „biopaliwa” to paliwa produkowane 
z biomasy, wytwarzanej na gruntach 
ornych i rywalizujące o grunty orne z 
produkcją żywności i pasz;

Or. en

Poprawka 136
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „certyfikat rozliczeniowy celu” (TAC) 
to specjalnie oznakowany dokument 
elektroniczny stanowiący dowód 
wytworzenia określonej ilości energii ze 
źródeł odnawialnych, którą można 
zaliczyć na poczet obowiązkowych celów w 
państwie członkowskim, które ten 
dokument wydało, lub w innych 
państwach członkowskich;

Or. de
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Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 137
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera (h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „system wsparcia” oznacza system 
wywodzący się z interwencji państwa 
członkowskiego na rynku, który 
przyczynia się do znalezienia rynku zbytu 
dla energii ze źródeł odnawialnych dzięki 
zmniejszeniu kosztów produkcji tej 
energii, zwiększeniu ceny, za którą można 
ją sprzedać, lub zwiększeniu – poprzez 
nałożenie obowiązku stosowania energii 
odnawialnej lub w inny sposób – jej 
nabywanej ilości;

h) „system wsparcia” oznacza system 
stwarzający lub wzmacniający zachęty do 
szerszego pozyskiwania i wykorzystywania 
energii ze źródeł odnawialnych; tego 
rodzaju krajowe systemy wsparcia 
obejmują zwłaszcza zielone certyfikaty, 
pomoc inwestycyjną, zwolnienia z 
podatków lub ulgi podatkowe, zwrot 
podatków oraz bezpośrednie systemy 
podtrzymywania cen, zwłaszcza wsparcie 
w postaci gwarantowanych cen zakupu 
energii i wypłatę premii;

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.
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Poprawka 138
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Za biopaliwa uznaje się przynajmniej 
poniższe produkty:
a) bioetanol: etanol (podpozycja 
2207 10 00 nomenklatury scalonej) z 
zawartością alkoholu co najmniej 99 proc. 
obj., wytwarzany z biomasy lub części 
odpadów ulegającej biodegradacji, 
którego właściwości odpowiadają co 
najmniej wymogom normy EN 15376 i 
który jest przeznaczony do stosowania 
jako biopaliwo;
b) biodiesel: ester metylowy produkowany 
z oleju roślinnego lub zwierzęcego, 
posiadający jakość oleju napędowego, do 
stosowania jako biopaliwo;
c) biogaz: gaz opałowy produkowany z 
biomasy lub z części odpadów ulegającej 
biodegradacji, który może być oczyszczony 
do poziomu odpowiadającego jakości gazu 
ziemnego, do stosowania jako biopaliwo, 
lub gaz drzewny;
d) biometanol: metanol produkowany z 
biomasy, do stosowania jako biopaliwo;
e) biodimetyloeter: dimetyloeter 
produkowany z biomasy, do stosowania 
jako biopaliwo;
f) bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy):
ETBE produkowany na bazie bioetanolu; 
procent objętości bio-ETBE, który jest 
liczony jako biopaliwo, wynosi 47%;
f) bio-MTBE (eter metylowo-t-butylowy):
paliwo produkowane na bazie 
biometanolu; procent objętości bio-
MTBE, który jest liczony jako biopaliwo, 
wynosi 36%;
h) biopaliwa syntetyczne: syntetyczne 
węglowodory lub mieszanki syntetycznych 
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węglowodorów, które zostały 
wyprodukowane z biomasy;
i) biowodór: wodór produkowany z 
biomasy lub z części odpadów ulegającej 
biodegradacji, do użycia jako biopaliwo;
j) czysty olej roślinny: olej produkowany z 
roślin oleistych poprzez tłoczenie, 
wyciskanie lub z zastosowaniem innych 
podobnych metod, surowy lub 
rafinowany, lecz chemicznie 
niemodyfikowany, jeśli kompatybilny z 
zastosowanym typem silników i 
odpowiednimi wymogami w zakresie 
emisji.

Or. de

Uzasadnienie

Należy przejąć definicje zgodnie z art. 2 dyrektywy 2003/30, aby zagwarantować ciągłość i 
jasność prawną. Definicja bioetanolu powinna zostać dostosowana do obowiązującej 
nomenklatury.

Poprawka 139
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za biopaliwa powinny być uważane co 
najmniej:
(a) „bioetanol”: etanol produkowany z 
biomasy i/lub ulegającej biodegradacji 
części odpadów, do użycia jako biopaliwo;
(b) „biodiesel”: ester metylowy 
produkowany z oleju roślinnego lub 
zwierzęcego, posiadający jakość oleju 
napędowego, do stosowania jako 
biopaliwo;
(c) „biogaz”: gaz opałowy produkowany z 
biomasy i/lub z części odpadów ulegającej 
biodegradacji, który może być oczyszczony 
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do poziomu odpowiadającego jakości gazu 
naturalnego, do stosowania jako 
biopaliwo, lub gaz drzewny;
(d) „biometanol”, metanol produkowany z 
biomasy, do stosowania jako biopaliwo;
(e) „bioeter dimetylowy”: dimetyloeter 
produkowany z biomasy, do stosowania 
jako biopaliwo;
(f) „bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy)”: 
ETBE produkowany na bazie bioetanolu. 
Procent objętości bio-ETBE, który jest 
liczony jako biopaliwo, wynosi 47%;
(g) „bio-MTBE (eter metylowo-t-
butylowy)”: paliwo produkowane na bazie 
biometanolu. Procent objętości bio-
MTBE, który jest liczony jako biopaliwo, 
wynosi 36%;
(h) „biopaliwa syntetyczne”: syntetyczne 
węglowodory lub mieszanki syntetycznych 
węglowodorów, które zostały 
wyprodukowane z biomasy;
(i) „biowodór”: wodór produkowany z 
biomasy i/lub z części odpadów ulegającej 
biodegradacji, do użycia jako biopaliwo;
(j) „czysty olej roślinny”: olej 
produkowany z roślin oleistych poprzez 
tłoczenie, wyciskanie lub z zastosowaniem 
innych podobnych metod, surowy lub 
rafinowany, lecz chemicznie 
niemodyfikowany, jeśli kompatybilny z 
zastosowanym typem silników i 
odpowiednimi wymogami w zakresie 
emisji.
(k) „biopaliwo celulozowe”: biopaliwo 
uzyskane z jakiejkolwiek celulozy, 
hemicelulozy lub ligniny, pochodzącychj z 
odnawialnej biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Definicje te zostały zawarte w dyrektywie 2003/30/WE. W celu uzupełnienia dołączono 
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definicję biopaliwa celulozowego.

Poprawka 140
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Cele, o których mowa w załączniku I 
część A, mogą być realizowane wspólnie 
przez dwa państwa członkowskie lub ich 
większą liczbę, aby możliwe było 
wykorzystanie efektu synergii.
a) Państwa członkowskie mogą w związku 
z tym opracować system umożliwiający 
osobom przenoszenie na stronę trzecią 
certyfikatów rozliczeniowych celu (TAC), 
które zgodnie z art. 10 można zaliczyć na 
poczet osiągnięcia celów krajowych.
b) Co najmniej dwa państwa członkowskie 
mogą uzgodnić statystyczne 
przekazywanie sobie nawzajem energii ze 
źródeł odnawialnych w celu zaliczenia jej 
na poczet swoich celów krajowych.
c) Państwa członkowskie mogą uzgodnić 
między sobą wspólną realizację projektów, 
w ramach których co najmniej jedno 
państwo członkowskie wspiera projekty na 
rzecz energii ze źródeł odnawialnych w 
innym państwie członkowskim, w celu 
proporcjonalnego zaliczenia na swój 
poczet wytworzonej w ten sposób energii 
ze źródeł odnawialnych.
d) Co najmniej dwa państwa członkowskie 
mogą uzgodnić wspólne dążenie do 
osiągnięcia swoich celów zwłaszcza 
poprzez utworzenie wspólnych 
transgranicznych systemów wsparcia lub 
otwarcie swoich systemów krajowych na 
energię z innych państw członkowskich.
W takim przypadku muszą one wspólnie 
udokumentować udział energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii przez 
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odbiorców końcowych, jaki wykazałyby 
razem, gdyby swoje cele realizowały 
indywidualnie.

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 141
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
ich udział energii ze źródeł odnawialnych 
jest równy udziałowi określonemu w 
orientacyjnym kursie wyznaczonym w 
załączniku I.3 część B lub przekracza go.

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
ich udział energii ze źródeł odnawialnych 
jest równy obowiązkowym minimalnym 
celom okresowym, wyznaczonym 
w załączniku I część B, lub przekracza je.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zagwarantować realizację ogólnych celów Wspólnoty i państw członkowskich do 2020 r., 
konieczne jest także przyjęcie obowiązkowych celów okresowych. Kierunek wyznaczony w 
załączniku I część B zaczyna się od bardzo niskich wartości i przewiduje największy wzrost 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych dopiero w ostatnich latach okresu kończącego 
się w 2020 r. Niespełnienie tych założeń przez państwa członkowskie sprawi, że osiągnięcie 
przez nie celu na rok 2020 będzie bardzo utrudnione. Zgodnie z tym rozumowaniem należy to 
uważać za absolutnie konieczne minimum.
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Poprawka 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 osiągnięcia do 2020 r. 10%-owego udziału biopaliw, wyznaczony w dyrektywie 
w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, 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) paliwa drugiej generacji 
muszą być dostępne w ogólnej sprzedaży. Od marca 2007 r. coraz więcej dowodów 
przemawia za tym, że warunki te nie zostaną spełnione. W związku z tym należy zrezygnować 
z 10%-oweg celu.

Poprawka 143
Anja Weisgerber

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.

3. Dopóki nie istnieje ogólnoeuropejski 
system wsparcia na rzecz energii ze źródeł 
odnawialnych, konieczne jest skuteczne 
dążenie w ramach różnych krajowych 
systemów wsparcia do osiągnięcia celów 
zawartych w niniejszej dyrektywie, 
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zwłaszcza jeżeli chodzi o:
Przy obliczaniu całkowitej energii zużytej 
w transporcie do celu akapitu pierwszego 
produkty ropopochodne inne niż benzyna 
i olej napędowy nie są brane pod uwagę.

– osiągnięcie krajowych i 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych,
– osiągnięcie celów w zakresie ochrony 
środowiska, będących punktem wyjścia 
dla krajowych systemów wsparcia, w 
sposób, który najlepiej odpowiada 
możliwościom danego kraju i jego 
indywidualnej sytuacji;
– zagwarantowanie bezpiecznego i 
zrównoważonego zaopatrzenia w energię.
Aby skutecznie realizować cele 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
państwa członkowskie muszą mieć 
możliwość swobodnego decydowania o 
tym, czy i w jakim stopniu energia ze 
źródeł odnawialnych, wytworzona w 
innych państwach członkowskich, może 
być uwzględniana w ramach ich 
krajowego systemu wsparcia. W razie 
konieczności może to również prowadzić 
do ograniczenia handlu.

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 144
Riitta Myller

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 

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

odnawialnych w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim, ale jedynie pod 
warunkiem, że energia ze źródeł 
odnawialnych w transporcie spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska oraz kryteria społeczne 
określone w art. 15. Realizacja celów jest 
regularnie monitorowana w odstępach 
trzyletnich, poczynając od 2012 r., w 
oparciu o sprawozdanie komisji, zgodnie z 
art. 20.

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. fi

Poprawka 145
Péter Olajos

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.

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych osiągnął co najmniej 
następujące wartości procentowe
ostatecznego zużycia energii w transporcie 
w tym państwie członkowskim:

- 6% w 2012 r.
- 8% w 2016 r.
- 10% w 2020 r.

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
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Uzasadnienie

Wyznaczenie obowiązkowych średnioterminowych celów w zakresie energii odnawialnej w 
transporcie na dziesięcioletni okres do 2020 r. spowoduje, że państwa członkowskie będą 
wspierać stopniowy rozwój rynku europejskiego i unikną niepotrzebnych zakłóceń na rynku 
pod koniec tego okresu. Zapewniając, że te obowiązkowe cele średnioterminowe są zbieżne z 
wymogami regularnego przedstawiania sprawozdań przez państwa członkowskie określonymi 
w art. 19, cele te spełniać będą rolę siatki bezpieczeństwa dla Komisji i umożliwią jej ocenę 
przeszkód w realizacji celów na rok 2020 r., i pozwolą zaproponować, w razie potrzeby, 
działania korygujące.

Poprawka 146
Matthias Groote

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. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim, oraz aby 
biopaliwa i inne biopłyny przyczyniające 
się do realizacji celu spełniały kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska 
określone w art. 15. Pod koniec 2015 r. 
państwa członkowskie mogą określić cel, 
zgodnie z którym przynajmniej 1% 
ostatecznego zużycia energii w transporcie 
pochodzić będzie z biopaliwa 
celulozowego.
Każde państwo członkowskie dba o to, aby 
jego udział biopaliw celulozowych w 
transporcie w 2020 r. wyniósł co najmniej 
2% ostatecznego zużycia energii w 
transporcie w tym państwie członkowskim.

Or. en
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Poprawka 147
Johannes Lebech

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. 
wynosił co najmniej 10 % ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim. Energia 
pochodząca z odnawialnych źródeł w 
transporcie przyczynia się do osiągnięcia 
celu jedynie wtedy, gdy spełnia ona 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska określone w art. 15. Państwa 
członkowskie starają się osiągnąć 20% 
tego 10%-owego celu w transporcie przy 
udziale odnawialnych źródeł energii 
innych niż biomasa. Ogólny cel 10% 
podlega regularnemu przeglądowi co trzy 
lata począwszy od 2012 r., w oparciu o 
sprawozdanie przedstawiane przez 
Komisję na mocy art. 20.

Or. en

Poprawka 148
Dorette Corbey

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. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim. Co najmniej 30% 
tego celu osiągnięte zostanie poprzez 
wykorzystanie elektryczności lub wodoru z 
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odnawialnych źródeł lub energii z 
biomasy lignocelulozowej lub z alg.

Or. en

Uzasadnienie

10% -owy docelowy udział wykorzystania energii odnawialnych w sektorze transportowym 
można osiagnąć poprzez wykorzystanie energii ze źródeł takich jak biomasa, prąd lub wodór. 
Na idealnym rynku wybór technologii można pozostawić uczestnikom rynku. Rynek wykazuje 
jednak tendencję do obierania rozwiązań, dzieki którym inwestycje zwracają się najszybciej. 
W celu propagowania obiecujących rozwiązań, jak elektryczność czy wodór, konieczne jest 
wyznaczenie celów cząstkowych. Utrzymuje się ponadto ogólne zaniepokojenie dotyczące 
docelowych udziałów, na przykład EOG zaleciło w swym niedawno ogłoszonym 
sprawozdaniu utrzymanie zużycia tzw. biopaliw pierwszej generacji na poziomie poniżej 10%.

Poprawka 149
Gyula Hegyi

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. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim, jeżeli biopaliwa 
drugiej generacji są szeroko dostępne i 
istnieje wystarczająca nadwyżka mocy 
produkcyjnych w sektorze rolnictwa Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić ekologiczne i gospodarcze korzyści na szczeblu europejskim wynikające  z 
celów w zakresie biopaliw, należy zadbać o wystarczającą nadwyżkę mocy produkcyjnej w 
Europie oraz o szeroką dostepność biopaliw drugiej generacji.
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Poprawka 150
Eija-Riitta Korhola

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 oraz z torfu spełniającego 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim. 

Or. en

Uzasadnienie

Torf jest biomasą, która odnawia się powoli. Torf spełniający kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska (certyfikowana produkcja torfu pochodzącego z torfowisk już 
odwodnionych i zalesionych oraz z bagien) powinien być uwzględniany w ramach celu 
związanego z biopaliwami. Klasyfikacja torfu jako energii częściowo odnawialnej 
umożliwiłaby UE zbliżenie się do osiągnięcia swoich celów.

Poprawka 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

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 oraz z torfu spełniającego 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 8% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim, ale jedynie pod 
warunkiem, że energia ze źródeł 
odnawialnych w transporcie spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
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środowiska określone w art. 15. Cel ten 
podlega regularnemu przeglądowi co trzy 
lata począwszy od 2012 r., w oparciu o 
sprawozdanie przedstawiane przez 
Komisję na mocy art. 20. 

Or. en

Poprawka 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja ustanawia przed 1 stycznia 
2010 r. metodę obliczania udziału 
elektryczności i wodoru wytwarzanych z 
odnawialnych źródeł w ogólnej ilości 
paliwa.
Środek ten, mający na celu zmianę 
drugorzędnych elementów niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 21 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją powszechne obawy co do zasadności 10%-owego celu. EOG zalecił w ostatnim 
sprawozdaniu utrzymanie zużycia biopaliw tzw. pierwszej generacji na poziomie poniżej 10% 
Elektryczność i wodór powinny stanowić częściowe rozwiązanie. Jednak obecnie trudno jest 
zmierzyć udział tych paliw w ogólnej ilości paliwa. W celu ułatwienia stosowania 
elektryczności lub wodoru w paliwach wykorzystywanych w transporcie należy ustalić metodę 
obliczania.
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Poprawka 153
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ramach promowania energii 
odnawialnych należy zapewnić dostępność 
drewna jako surowca dla przemysłu. Nie 
należy przyznawać żadnych subsydiów na 
rzecz stosowania drewna jako surowca do 
produkcji energii, aby uniknąć konfliktów 
między przemysłem przetwórczym 
a sektorem energetycznym. 

Or. en

Uzasadnienie

W ramach promowania energii odnawialnych należy zapewnić dostępność drewna jako 
surowca dla przemysłu, ponieważ przetwórstwo drewna tworzy 13 razy więcej miejsc pracy i 
8 razy więcej wartości dodanej niż bezpośrednie wykorzystanie do celów energetycznych. 
Przy wykorzystywaniu zasobów naturalnych i produkcji bioenergii (przetwarzanie-recyckling-
stosowanie do celów energetycznych) należy kierowć się zasadą wydajności. Nie należy 
przyznawać żadnych subsydiów na rzecz stosowania drewna jako surowca do wytwarzania 
energii w celu uniknięcia konfliktów między przemysłem przetwórczym a sektorem 
energetycznym. Należy promować wykorzystanie odpadów leśnych i odpadów drewna.

Poprawka 154
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajowy plan działania.

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajowy plan działania we współpracy z 
organami regionalnymi.

Or. en
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Poprawka 155
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, którego udział 
energii ze źródeł odnawialnych spadł 
poniżej orientacyjnego kursu określonego
w załączniku I część B w bezpośrednio 
poprzedzającym okresie dwuletnim, 
przekazuje Komisji nowy krajowy plan 
działania najpóźniej do dnia 30 czerwca 
następnego roku, w którym określa 
odpowiednie środki mające zapewnić, aby 
w przyszłości udział energii ze źródeł 
odnawialnych był równy udziałowi 
wynikającemu z orientacyjnego kursu 
wyznaczonego w załączniku I część B lub 
go przekraczał.

3. Państwo członkowskie, którego udział 
energii ze źródeł odnawialnych spadł 
poniżej obowiązkowych celów 
okresowych, określonych w załączniku I 
część B w bezpośrednio poprzedzającym 
okresie dwuletnim, przekazuje Komisji 
nowy krajowy plan działania najpóźniej do 
dnia 30 czerwca następnego roku, w 
którym określa odpowiednie środki mające 
zapewnić, aby w przyszłości udział energii 
ze źródeł odnawialnych był równy 
udziałowi wynikającemu z orientacyjnego 
kursu wyznaczonego w załączniku I część 
B lub go przekraczał.

Or. de

Poprawka 156
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki zachęty do rozwijania 
infrastruktury zaopatrzenia w paliwa 
gazowe dla transportu i gwarantują w 
krótko- lub średnioterminowej 
perspektywie potencjalnym kupcom 
samochodów napędzanych takimi 
paliwami możliwość korzystania z zachęt 
w celu wspierania szerokiego rynku i 
utworzenia warunków dla ogólnej 
zrównoważonej mobilności. 

Or. en
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Uzasadnienie

We wszystkich krajach, w których z sukcesem wprowadzono pojazdy napędzane 
alternatywnymi paliwami gazowymi, decydujące znaczenie miało ogromne wsparcie ze strony 
państwa oraz w wielu przypadkach ze strony władz lokalnych. Bez krótko- lub 
średnioterminowego wsparcia ze strony państwa stworzenie szerokiego rynku dla tych 
pojazdów jest bardzo trudne.

Poprawka 157
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litery od (a) do (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) ostatecznego zużycia energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

(a) ostatecznego fizycznego zużycia energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

(b) ostatecznego zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w celu ogrzewania i 
chłodzenia;

(b) ostatecznego fizycznego zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w celu ogrzewania 
i chłodzenia;

(c) ostatecznego zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie.

(c) ostatecznego fizycznego zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie.

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 158
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
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cieplnych wykorzystujących ciepło 
odzyskane lub inne źródła ciepła z 
odnawialnych źródeł.

Or. en

Uzasadnienie

Pompy służą większemu odzyskiwaniu energii z gazów spalinowych i innych źródeł energii 
odzyskanej i wytwarzają energię cieplną wykorzystywaną do lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia.

Poprawka 159
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Energię elektryczną wytwarzaną ze 
źródeł odnawialnych w krajach trzecich 
uwzględnia się dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy wyłącznie w przypadku, gdy:

9. Elektryczność i energię w sektorze 
transportu wytwarzane ze źródeł 
odnawialnych w krajach trzecich 
uwzględnia się dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy wyłącznie w przypadku, gdy:

(a) jest ona wykorzystywana we 
Wspólnocie;

(a) są one fizycznie przywożone do 
Wspólnoty i wykorzystywane we 
Wspólnocie;

(b) jest wytwarzana w instalacji oddanej do 
eksploatacji po dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz 

(b) są wytwarzane w instalacji oddanej do 
eksploatacji po dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz

(c) wydano dla niej gwarancję pochodzenia 
w ramach systemu gwarancji pochodzenia 
równoważnego z systemem określonym w 
niniejszej dyrektywie.

(c) wydano dla nich gwarancję 
pochodzenia w ramach systemu gwarancji 
pochodzenia równoważnego z systemem 
określonym w niniejszej dyrektywie.

Or. en
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Poprawka 160
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Energię elektryczną wytwarzaną ze 
źródeł odnawialnych w krajach trzecich 
uwzględnia się dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy wyłącznie w przypadku, gdy:

9. Energię elektryczną wytwarzaną ze 
źródeł odnawialnych w krajach trzecich 
oraz energię zużywaną w transporcie 
uwzględnia się dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy wyłącznie w przypadku, gdy:

(a) jest ona wykorzystywana we 
Wspólnocie;

(a) obydwa rodzaje energii są
wykorzystywane we Wspólnocie,

(b) jest wytwarzana w instalacji oddanej do 
eksploatacji po dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy;

(b) obydwa rodzaje energii są wytwarzane
w instalacji oddanej do eksploatacji po 
dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy;

(c) wydano dla niej gwarancję 
pochodzenia w ramach systemu gwarancji 
pochodzenia równoważnego z systemem 
określonym w niniejszej dyrektywie.

(c) dla obydwu rodzajów energii wydano 
gwarancję pochodzenia w ramach systemu 
gwarancji pochodzenia równoważnego z 
systemem określonym w niniejszej 
dyrektywie.

Or. de

Uzasadnienie

Potrzebne jest rozporządzenie w sprawie biopaliw odpowiadające wymogom zawartym w art. 
5 ust. 9, dotyczącym uznawania energii elektrycznej importowanej z krajów trzecich, aby 
zagwarantować w tych krajach szersze wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych.

Poprawka 161
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w całości energii 
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wytworzonej w państwie trzecim nie 
obniża eksport energii do Wspólnoty oraz

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 162
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zamiast gwarancji pochodzenia 
państwa członkowskie mogą dobrowolnie 
wystawiać certyfikaty rozliczeniowe celu 
(TAC), wobec czego niniejsza dyrektywa 
nie podnosi roszczeń prawnych. Państwa 
członkowskie dbają o to, aby certyfikaty 
rozliczeniowe celu były zgodne z ust. 1–4.
Ponadto państwa członkowskie dbają 
również o to, aby certyfikaty rozliczeniowe 
celu były wyraźnie oznakowane jako takie 
i unieważniane drogą elektroniczną.

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.
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Poprawka 163
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Gwarancje pochodzenia (GO) i 
certyfikaty rozliczeniowe celu nie 
stanowią same w sobie prawa do 
uzyskania pomocy w ramach krajowych 
systemów wsparcia.

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 164
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy i rejestry gwarancji 
pochodzenia

Właściwe organy i rejestr certyfikatów 
rozliczeniowych celu (TAC)

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:
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(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru gwarancji pochodzenia; 

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru certyfikatów rozliczeniowych celu 
(TAC),

(b) wydawania gwarancji pochodzenia; (b) wydawania certyfikatów 
rozliczeniowych celu (TAC),

(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji pochodzenia;

(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania certyfikatów rozliczeniowych 
celu (TAC),

(d) unieważniania gwarancji pochodzenia; (d) unieważniania certyfikatów 
rozliczeniowych celu (TAC),

(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby gwarancji pochodzenia
wydanych, przekazanych między 
właściwymi organami, i unieważnionych.

(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby wydanych certyfikatów 
rozliczeniowych celu (TAC), certyfikatów 
TAC przekazanych między właściwymi 
organami i certyfikatów TAC, które 
unieważniono.
(Poprawka horyzontalna: w całej dyrektywie 
pojęcie „gwarancja pochodzenia” zastępuje 
się pojęciem „certyfikat rozliczeniowy celu 
(TAC)”*).

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 165
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W krajowym rejestrze gwarancji 
pochodzenia rejestruje się gwarancje 
pochodzenia posiadane przez każdą osobę. 
Gwarancja pochodzenia jest w danym 
momencie zarejestrowana tylko w jednym 

3. W krajowym rejestrze certyfikatów 
rozliczeniowych celu (TAC) rejestruje się 
certyfikaty TAC posiadane przez każdą 
osobę. Certyfikat rozliczeniowy celu jest w 
danym momencie zarejestrowany tylko w 
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rejestrze. jednym rejestrze.

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 166
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwy organ ponosi pełną 
odpowiedzialność za każdą elektrownię 
eksploatowaną w danym państwie 
członkowskim. Nie jest on odpowiedzialny 
za wystawianie certyfikatów 
rozliczeniowych celu (TAC) w przypadku 
elektrowni eksploatowanych w innym 
państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie dbają o nienaruszanie 
kompetencji właściwych organów w 
innych państwach członkowskich, które to 
kompetencje przyznano im na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.
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Poprawka 167
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie 
niewystawiające certyfikatów 
rozliczeniowych celu (TAC) mogą 
postanowić, że certyfikaty TAC wydane w 
innych państwach członkowskich muszą 
zostać unieważnione zgodnie z ust. 1. W 
takim przypadku państwa te wyznaczają 
tylko jeden odpowiedzialny za to organ.

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 168
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – tytuł i część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skutki unieważnienia gwarancji 
pochodzenia

Skutki unieważnienia certyfikatów 
rozliczeniowych celu (TAC)
1. Państwa członkowskie wystawiające 
certyfikaty rozliczeniowe celu (TAC) 
zgodnie z ust. 2 mogą zaliczyć certyfikaty 
TAC innych państw członkowskich na 
poczet realizacji swoich celów krajowych.

Gdy właściwy organ unieważnia 
gwarancję pochodzenia, która nie została 
wydana przez niego, dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 

2. Gdy właściwy organ unieważnia 
certyfikat rozliczeniowy celu (TAC), który
nie został wydany przez niego, dla celów 
kontroli zgodności z wymogami niniejszej 
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dyrektywy dotyczących krajowych celów, 
równoważną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych:

dyrektywy dotyczących krajowych celów, 
równoważną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych:

Or. de

Uzasadnienie

Za osiągnięcie krajowych celów w zakresie szerszego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych odpowiadają państwa członkowskie. Dlatego też dyrektywa wciąż musi im 
pozostawiać możliwość osiągnięcia tych celów przy pomocy odpowiednich instrumentów 
wsparcia.

Poprawka 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Mechanizm kar bezpośrednich

1. Aby zapewnić wyraźną i ścisłą zgodność 
ze strony państw członkowskich z celami 
niniejszej dyrektywy, Komisja ustala w 
stosunku do nich mechanizm kar 
bezpośrednich.
2. Komisja stosuje kary bezpośrednie 
wobec tych państw członkowskich, które 
nie zrealizują celów niniejszej dyrektywy, 
nie osiągając obowiązkowych celów 
okresowych wyznaczonych w części B 
załącznika I w bezpośrednio 
poprzedzającym dwuletnim okresie i które 
nie będą mogą udowodnić, że otrzymały 
certyfikaty rozliczenia transferu energii 
od trzeciego państwa członkowskiego 
(które przekroczyło swoje cele), zgodnie 
z art. 3 i art. 9. W przypadku wspólnych 
projektów lub wspólnych krajowych 
planów dwóch lub kilku państw 
członkowskich, Komisja stosuje kary 
pieniężne wobec wszystkich państw 
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członkowskich uczestniczących we 
wspólnej realizacji lub wspólnym planie, 
które nie zrealizowały celów wspólnego 
obowiązkowego kursu.
3. Komisja przyjmuje niezbędne środki 
w celu wdrożenia ust. 1, a dokładniej 
ustanowienia najpóźniej do końca 2010 r. 
niezbędnych wytycznych, metod 
obliczania i ściągania kar za niespełnianie 
warunków oraz brak przyjęcia 
szczegółowych przepisów dotyczących 
obsługi administracyjnej oraz 
ustanowienia szczegółowego funduszu, do 
którego trafiać powinny te dochody, 
zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (dochód 
przeznaczony na określone cele). Te 
środki wprowadzające powinny również 
zawierać przepisy dotyczące zarządzania 
i wykorzystania tego funduszu do 
wspierania projektów w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych w tych państwach 
członkowskich, które przekroczyły swoje 
cele i ogólnie do wspierania 
i wzmacniania badań, produkcji i użycia 
energii ze źródeł odnawialnych 
i zwiększonej wydajności energetycznej 
w Unii Europejskiej.
4. Komisja rozpoczyna realizację 
procedury kar bezpośrednich natychmiast 
po przeprowadzeniu oceny sprawozdania 
państwa członkowskiego, które nie 
spełniło wymogu lub w każdej chwili po 
uzyskaniu jakichkolwiek dowodów, że 
państwo członkowskie nie wypełnia 
swoich zobowiązań.
5. Karę należy obliczyć na podstawie 
występujących w państwie członkowskim 
niedoborów energii ze źródeł 
odnawialnych liczonych w MWh 
w stosunku do obowiązkowego celu i 
powinno się ją ustalić na odpowiednim 
poziomie, aby stanowiła bodziec dla 
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państw członkowskich do inwestowania w 
energię ze źródeł odnawialnych, w celu 
osiągnięcia, a nawet przekroczenia celów 
krajowych.
6. Środki mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, między innymi poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.
7. Zapłacenie kary nie zwalnia państwa 
członkowskiego z obowiązku realizacji 
jego obowiązkowych celów okresowych, 
określonych w części B załącznika I oraz 
całkowitego celu określonego w trzeciej 
kolumnie tabeli w załączniku I. W tym 
przypadku ma zastosowanie również art. 4 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Kwoty i opłaty od dawna stosowane są w prawie UE jako narzędzia regulacyjne; obecnie, 
jako element polityki w zakresie ochrony środowiska, należy przyjąć kary, które będą 
stanowić bodziec do przestrzegania wymogów przez państwa członkowskie. Powinno się je 
ustalić na takim poziomie, aby zapewnić państwom członkowskim silny bodziec do 
inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych w celu osiągnięcia, a nawet przekroczenia 
ich celów krajowych. Zgodnie z bieżącymi analizami ekonomicznymi, odpowiednią podstawą 
dla kary będzie kwota 90 euro za każdą brakującą MWh energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 170
Guido Sacconi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) spójność z procedurami oceny, 
planowania i udzielania zezwoleń 
ustanowionych w europejskich przepisach 
prawnych dotyczących ochrony 
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środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Wiele dyrektyw europejskich ustanowiło procedury oceny wpływu i wydawania zezwoleń. Aby 
zapewnić płynny rozwój energii odnawialnych, procedury ustanowione w nowej dyrektywie w 
sprawie energii ze źródeł odnawialnych powinny zachować spójność z istniejącymi 
przepisami i procedurami. 

Poprawka 171
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyraźnie 
określają specyfikacje techniczne, które 
muszą zostać spełnione przez urządzenia i 
systemy wykorzystujące energię 
odnawialną w celu skorzystania z 
systemów wsparcia. W przypadku, gdy 
istnieją normy europejskie, łącznie z
oznakowaniem ekologicznym, etykietami 
energetycznymi i innymi systemami 
referencji technicznych ustanowionymi 
przez europejskie organy normalizacji, 
specyfikacje techniczne są określone na 
podstawie tych norm. Specyfikacje 
techniczne nie wyznaczają miejsca 
certyfikacji urządzeń i systemów.

2. Państwa członkowskie wyraźnie 
określają specyfikacje techniczne, które 
muszą zostać spełnione przez urządzenia i 
systemy wykorzystujące energię 
odnawialną w celu skorzystania z 
systemów wsparcia. W przypadku, gdy 
istnieją normy europejskie, łącznie z 
oznakowaniem ekologicznym, etykietami 
energetycznymi i innymi systemami 
referencji technicznych ustanowionymi 
przez europejskie organy normalizacji, 
specyfikacje techniczne są określone na 
podstawie tych norm. Specyfikacje
techniczne nie wyznaczają miejsca 
certyfikacji urządzeń i systemów i nie 
powinny zamykać rynków krajowych.

Or. de

Uzasadnienie

Krajowe specyfikacje techniczne nie powinny być wykorzystywane do ochrony rynków 
krajowych. Ograniczenia istniejące na rynku wewnętrznym już dziś utrudniają szersze 
stosowanie energii ze źródeł odnawialnych.
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Poprawka 172
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

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: 

Or. de

Uzasadnienie

Właściciele chcący wyremontować swoje nieruchomości staną w przyszłości w obliczu zbyt 
wygórowanych wymagań ze względu na podwójną presję i należy się obawiać, że te nader 
wysokie wymagania doprowadzą do rezygnacji z remontów, które byłyby jak najbardziej 
rozsądne. Z jednej strony chodzi o konieczność korzystania w pewnym minimalnym stopniu z 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wynikającą z przedłożonego projektu, a z 
drugiej strony – o konieczność spełnienia minimalnych wymogów w zakresie ogólnej 
wydajności energetycznej wyremontowanego budynku, wynikającą z planowanej nowelizacji 
dyrektywy w sprawie budynków 2002/91/WE oraz z przepisów krajowych. Państwa 
członkowskie same powinny decydować o tym, czy na mocy prawa nałożyć obowiązek 
korzystania z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w istniejących budynkach, czy też 
wspierać takie zachowania w inny rozsądny sposób.

Poprawka 173
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wykorzystania ciepła wytwarzanego w 
elektrowniach pracujących w oparciu o 
technologię wytwarzania energii 
elektrycznej w skojarzeniu z 
wytwarzaniem ciepła, jeżeli są one wysoce 
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wydajne w rozumieniu dyrektywy UE 
2004/8/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Ciepło przesyłane na odległość z elektrowni pracujących w oparciu o technologię 
wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła przyczyniają się w 
sposób istotny do wydajnego wykorzystania surowców i do ograniczenia emisji CO2. Ze 
względu na fakt, iż ciepła nie można transportować na zbyt duże odległości, wszędzie tam, 
gdzie istnieją sieci ciepłownicze, należy je wykorzystywać w możliwie najszerszym zakresie.
Korzystania z ciepła przesyłanego na odległość nie należy zatem ograniczać poprzez 
wprowadzenie obowiązku korzystania z odnawialnych nośników energii.

Poprawka 174
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litery (a) (b) oraz  (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

(b) lokalnych ograniczeń dostępności 
odnawialnych źródeł energii.

(b) lokalnych ograniczeń dostępności 
odnawialnych źródeł energii; lub 
(ba) warunków związanych z 
efektywnością gospodarczą i 
wykonalnością techniczną.

Or. lt
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Poprawka 175
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Unia Europejska i państwa 
członkowskie za pomocą wszystkich 
możliwych środków zapewniają istotny 
spadek ogólnego zużycia energii w 
transporcie. Główne środki służące 
zmniejszeniu ogólnego zużycia energii w 
transporcie obejmują planowanie 
transportu, zwiększenie udziału pojazdów 
elektrycznych w produkcji oraz produkcja 
mniejszych pojazdów o mniejszej 
pojemności silnika. 

Or. fi

Poprawka 176
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie nie zabraniają, 
nie ograniczają ani nie zakłócają 
wprowadzania do obrotu lub/i stosowania 
na ich terytorium technologii związanych 
z energią odnawialną, które są zgodne z 
dyrektywami dotyczącymi oznakowania 
zgodności WE lub europejskich norm 
technicznych lub są legalnie 
wprowadzane do obrotu w innym państwie 
członkowskim.

Or. en
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Poprawka 177
Peter Liese

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 dbają o to, aby 
dostępne były systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji dla 
instalatorów małych kotłów i pieców na 
biomasę, systemów fotowoltaicznych i 
systemów słonecznej energii cieplnej oraz 
pomp ciepła. Systemy certyfikacji są 
oparte na kryteriach określonych w 
załączniku IV. Każde państwo 
członkowskie uznaje certyfikaty przyznane 
przez inne państwa członkowskie zgodnie 
z tymi kryteriami, co nie ma wpływu na 
dyrektywę 2005/36/WE.

Or. de

Poprawka 178
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do sieci energetycznej Dostęp do sieci

Or. en

Uzasadnienie

System wsparcia dla wykorzystania biogazu do wytwarzania ciepła i energii powinien 
koniecznie być dostosowany do neutralnych finansowo systemów wsparcia produkcji 
biometanu o jakości odpowiedniej do wykorzystania w rurociągach oraz w pojazdach.
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Poprawka 179
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej oraz 
paliw gazowych dla transportu (takich jak 
biogaz lub biometan) ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba.

Or. en

Uzasadnienie

System wsparcia dla wykorzystania biogazu do wytwarzania ciepła i energii powinien 
koniecznie być dostosowany do neutralnych finansowo systemów wsparcia produkcji 
biometanu o jakości odpowiedniej do wykorzystania w rurociągach oraz w pojazdach.

Poprawka 180
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 –ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do stworzenia 
infrastruktury sieci energetycznej 
umożliwiającej uwzględnienie dalszego 
rozwoju wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych.
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Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny podejmować wszelkie kroki niezbędne do przystosowania się 
do przyszłych zmian w sektorze energii elektrycznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyższy poziom 
penetracji rynku urządzeniami wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 181
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej oraz 
lokalnego ogrzewania i/lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych, łącznie z 
połączeniami międzysieciowymi między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 182
Anja Weisgerber

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 priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego oraz przesył i dystrybucję 
energii elektrycznej wytwarzanej z 
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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. 

odnawialnych źródeł energii. Zapewniają 
również 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.

Or. de

Uzasadnienie

Priorytetowy dostęp do systemu sieciowego jest ważny z perspektywy celu polegającego na 
udziale energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na poziomie 20% oraz 
jest uzasadniony ze względu na dyskryminację urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych na rynku energii elektrycznej. Energia wiatrowa ma pozytywny wpływ na ceny 
energii elektrycznej ze względu na niski koszt krańcowy energii elektrycznej wytwarzanej z 
energii wiatrowej. Tylko w 2006 r. korzyści dla klientów w Niemczech wyniosły 4,98 mld euro 
(dane niemieckiego ministerstwa ochrony środowiska – http://www.erneuerbare-
energien.de/inhalt/39649/).

Poprawka 183
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
1. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do stworzenia 
infrastruktury sieci gazowej 
uwzględniającej dalszy rozwój 
wytwarzania gazu ze źródeł odnawialnych, 
a w szczególności połączenia 
międzysieciowe między państwami 
członkowskimi.
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2. Bez uszczerbku dla niezawodności 
bezpieczeństwa sieci gazowej organy 
krajowe gwarantują pobór i 
rozprowadzanie gazu wytwarzananego z 
odnawialnych źródeł z priorytetowym 
dostępem.
3. Państwa członkowskie wymagają od 
krajowych organów odpowiedzialnych za 
sieć gazową publikacji  ich standardowych 
zasad odnoszących się do inwestycji w 
celu dokonania niezbędnych dostosowań 
technicznych. 
4. Państwa członkowskie zapewniają, że 
opłaty za transport i dystrybucję nie są 
dyskryminujące w stosunku do gazu 
wytwarzanego z odnawialnych źródeł 
energii oraz że opłaty te odzwierciedlają 
ewentualne korzyści wynikające z 
przyłączenia do sieci gazowej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zaplanować przepisy dotyczące wytwarzania gazu oraz elektryczności.

Poprawka 184
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów

Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska i kryteria społeczne w 
odniesieniu do energii wytwarzanej z 
biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz kryteriów dotyczących środowiska naturalnego niezbędne są również kryteria 
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społeczne.

Poprawka 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnia 
się do celów określonych w lit. a), b) i c) 
wyłącznie jeżeli spełniają one kryteria 
określone w ust. 2–5:

1. Energię wytwarzaną z biomasy
uwzględnia się do celów określonych w lit. 
a), b) i c) wyłącznie jeżeli spełnia ona
kryteria określone w ust. 2–8:

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważona produkcja nie powinna ograniczać się do zrównoważonego rozwoju 
środowiska. Dobrze udokumentowane problemy społeczne i naruszenia praw człowieka przez 
produkcję biopaliw pokazują, że normy społeczne powinny zostać włączone do kryteriów 
zrównoważonego rozwoju dla biopaliw. 

Poprawka 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) kontrola zgodności paliw 
wykorzystywanych w transporcie z 
wymogami dyrektywy w sprawie jakości 
paliw;

Or. en

Uzasadnienie

Zasady odnoszące się do biopaliw wykorzystywanych w sektorze transportu powinny być 
dostosowane zarównoe do dyrektywy w sprawie energii odnawialnej, jak i dyrektywy w 
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sprawie jakości paliw. Dlatego potrzebne jest odniesienie, aby zagwarantować stosowanie 
takiego samego zbioru zasad na mocy obu dyrektyw.

Poprawka 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%. 

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
energii z biomasy uwzględnionej dla 
celów, o których mowa w ust. 1,  jest 
obliczane w oparciu o art. 17 ust. 1 
i wynosi co najmniej 60%.

Or. en

Uzasadnienie

Próg emisji gazów cieplarnianych powinien być wystarczająco wysoki, aby zapewnić 
skuteczne wykorzystanie niewielkich zasobów biomasy. Podobnie jeżeli metody obliczania nie 
zostaną wyraźnie ulepszone, wartość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych może zostać 
bardzo zawyżona, co wprowadzi konsumentów w błąd i pociągnie za sobą stosowanie 
nieodpowiedniej polityki.

Poprawka 188
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%. 

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
energii z biomasy uwzględnionej dla 
celów, o których mowa w ust. 1, jest 
obliczane w oparciu o art. 17 ust. 1 
i wynosi co najmniej 35%. 

Or. en
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Poprawka 189
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%. 

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
energii z biomasy uwzględnionej dla 
celów, o których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 35% i wzrośnie do co najmniej 
50% w dniu 1 stycznia 2012 r. i do 60% w 
dniu 1 stycznia 2017 r.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje minimalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dla energii z 
biomasy na poziomie 35%, który jest zbyt niski; potrzebne jest przynajmniej 60%-owe 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 190
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%. 

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
energii z biomasy uwzględnionej dla 
celów, o których mowa w ust.1,  jest 
obliczane w oparciu o art. 17 ust. 1 i 
wynosi co najmniej 50%.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowane ograniczenie o 35% emisji gazów cieplarnianych nie jest wystarczająco 
ambitne. Przy tak niskim celu, większość produkcji biopaliw go spełniać, co grozi 
ograniczeniem produkcji do nieefektywnych form, które przynoszą ograniczone korzyści dla 
klimatu i mogą wywrzeć szerokie pośrednie skutki na wykorzystanie terenu. Ponadto, 
proponując tylko 35%-owy próg emisji gazów cieplarnianych, nie docenia się znacznego 
potencjału efektywnej produkcji biopaliw w tropikach.

Poprawka 191
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnionych dla celów, o których 
mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 35%.

2. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
bioenergii uwzględnionej dla celów, o 
których mowa w ust. 1, jest obliczane w 
oparciu o art. 17 ust. 1 i wynosi co 
najmniej 60%, przy zastosowaniu analizy 
całego cyklu życia opartej na najnowszych 
danych naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy rodzaj bioenergii, nie tylko biopaliwa i biopłyny, powinien spowodować zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60% w stosunku do paliw kopalnych, aby rynek 
otrzymał wyraźny sygnał świadczący o ich skutecznności w tym zakresie. Jedynie 
bioenergetyczne zastosowania umożliwiające znaczne zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych powinny być przyjęte w ramach celów w zakresie energii odnawialnej. 
Obliczenia w celu sprawdzenia przestrzegania tego progu powiny opierać się na najnowszych 
danych naukowych, które należy regularnie zmieniać i aktualizować.
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Poprawka 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Próg emisji gazów cieplarnianych powinien być wystarczająco wysoko, aby zapewnić 
skuteczne wykorzystanie niewielkich zasobów biomasy. Podobnie jeżeli metody obliczania nie 
zostaną wyraźnie ulepszone, wartość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych może zostać 
bardzo zawyżona, co wprowadzi konsumentów w błąd i pociągnie za sobą stosowanie 
nieodpowiedniej polityki.

Poprawka 193
Riitta Myller

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.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki wykorzystaniu biopaliw i innych 
biopłynów uwzględnionych dla celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 50%, w oparciu o przegląd 
dokonany przez Komisję Europejską do 
2013 r., a następnie co dwa lata.

Or. en
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Poprawka 194
Dorette Corbey

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 energii z biomasy 
wytworzonej w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 01 
kwietnia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje minimalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dla energii z 
biomasy na poziomie 35%, który jest zbyt niski; potrzebne jest przynajmniej 60%-owe 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 195
Anders Wijkman

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 energii z biomasy 
wytworzonej w instalacjach 
eksploatowanych przed styczniem 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się od dnia 01 
kwietnia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 35% nie jest wystarczająco 
ambitne. Ustanowienie tak niskiego celu spowoduje, że większość produkcji biopaliw będzie 
się kwalifikować, co grozi zablokowaniem produkcji w nieefektywnych formach produkcji, 
które przynoszą ograniczone korzyści dla klimatu i mogą wywrzeć szerokie pośrednie skutki 
na wykorzystanie gruntów. Ponadto, proponując tylko 35%-owy próg emisji gazów 
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cieplarnianych, nie docenia się znacznego potencjału efektywnej produkcji biopaliw w 
tropikach.

Poprawka 196
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapity pierwszy a oraz pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2016 r. ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu biopaliw i innych 
biopłynów uwzględnionych dla celów, o 
których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 50%.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki wykorzystaniu biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się zgodnie z metodą 
przewidzianą w art. 17 ust. 1.

Or. de

Poprawka 197
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z dniem 1 stycznia 2015 r. oszczędności w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych, 
uwzględnianych w związku z celami 
wymienionymi w ust. 1, które 
zrealizowano dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów, muszą 
wynosić co najmniej 45%.
Z dniem 1 stycznia 2020 r. oszczędności w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych, 
uwzględnianych w związku z celami 
wymienionymi w ust. 1, które 
zrealizowano dzięki wykorzystaniu 
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biopaliw i innych biopłynów, muszą 
wynosić co najmniej 55%.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowany cel w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych nie jest dość 
ambitny. Powinien on wzrastać stopniowo, aby umożliwić istniejącym elektrowniom przejście 
na nowy system.

Poprawka 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Uzasadnienie

Paliwa transportowe wytworzone z biomasy powinny ograniczać się do paliw 
wyprodukowanych z surowców, które nie wywołują bezpośrednich ani pośrenich zmian emisji 
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wynikających z użytkowania gruntów. Możliwości poprawy wychwytywania związków węgla z 
terenów brzeżnych lub zdegradowanych nie zostaną wykorzystane, jeśli w ich realizacji nie 
zostaną uwzględnione cele UE dotyczące zgodności rynku.

Poprawka 199
Roberto Musacchio

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Należy uwzględniać ocenę skutków 
zastępowania paliw uzyskiwanych z ropy 
naftowej biopaliwami. W tym celu 
zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie 
zasady „bilansu energetycznego”, zwanej 
inaczej EROI (uzyskany zwrot energii w 
stosunku do energii włożonej) za 
pośrednictwem analizy cyklu życia 
energii. Wpływ i właściwa ocena zużycia 
energii przez sektor transportu spowodują 
uniknięcie nadmiernych przywozów z 
krajów rozwijających się, ograniczając 
zgubny wpływ na produkcję żywności w 
tych krajach. Poza tym taka ocena będzie 
sprzyjać stosowaniu biomasy 
produkowanej na miejscu, co przyniesie 
rzeczywiste korzyści środowiskowe i 
pozwoli uniknąć problemów o charakterze 
etycznym.

Or. it

Uzasadnienie

Poza skutkiem, jakim jest zagwarantowanie realizacji podstawowego celu wniosku, tj. 
zastąpienia paliw kopalnych, zmieniony wniosek spowoduje nastawienie rynku na 
wydajniejsze źródła energii. Ocenia się, że rzeczywista wartość „bilansu energetycznego” 
biopaliw jest zazwyczaj raczej niewielka: „bilans energetyczny” etanolu z kukurydzy wynosi 
2:1 (tj. dwa razy więcej energii w stosunku do zużytej na produkcję), podczas gdy w 
przypadku paliwa uzyskanego z ropy naftowej stosunek ten wynosi 20:1. Oznacza to, że koszt 
inwestycyjny dla danego zastąpienia wynosi 20:1.
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Poprawka 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – część wprowadzająca

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 produkcji 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 legalne i uregulowane 
strumienie odpadów lub pozostałości 
drewna powstałe w wyniku zgodnych z 
prawem 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:

Or. en

Uzasadnienie

O ile biomasa wykorzystywana w transporcie powinna być ograniczona do surowców, które 
nie wywierają wpływu na użytkowanie gruntów lub jeśli można udowodnić poprawę 
wychwytywania związków węgla, wykorzystywanie biomasy dla innych zastosowań 
energetycznych należy uregulować w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko.

Poprawka 201
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – część wprowadzająca

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 

3. Bioenergia uwzględniona dla celów, o 
których mowa w ust. 1, nie pochodzi z 
surowców uzyskanych z terenów o uznanej 
wysokiej wartości bioróżnorodności, czyli 
terenów, które w maju 2003 r. lub później 

Adlib Express Watermark



AM\727647PL.doc 95/165 PE407.817v01-00

PL

styczniu 2008 r. lub później posiadały 
status określony w jednej z poniższych 
liter, niezależnie od tego, czy posiadają go 
nadal:

posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, niezależnie od tego, czy 
posiadają go nadal:

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Komisji jest korzystny dla tych, którzy w celach spekulacyjnych przeprowadzili wyrąb 
lasów w oczekiwaniu na wzrost rynku europejskiego, jak zostało to zaobserwowane w Azji 
Płudniowo-Wschodniej. Ponadto, i jest to bardziej poważna sprawa, ta najnowsza data 
graniczna podważa datę graniczną ustaloną na 1990 r. w mechanizmie czystego rozwoju 
protokołu z Kioto. Rok 2003 stanowi datę przyjęcia przez UE legislacyjnego wsparcia dla 
biopaliw.

Poprawka 202
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

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. 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 
we wrześniu 2003 r. lub później posiadały 
status określony w jednej z poniższych 
liter, niezależnie od tego, czy posiadają go 
nadal:

Or. en

Uzasadnienie

Data odniesienia dla zmian wynikających z użytkowania gruntów musi być co najmniej datą 
wejścia w życie ustaleń dotyczących wzajemnej zgodności (wrzesień 2003 r.).
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Poprawka 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera –a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) obszar o dużej wartości ochronnej;

Or. en

Uzasadnienie

O ile biomasa wykorzystywana w transporcie powinna być ograniczona do surowców, które 
nie wywierają wpływu na użytkowanie gruntów lub jeśli można udowodnić poprawę 
wychwytywania związków węgla, wykorzystywanie biomasy dla innych zastosowań 
energetycznych należy uregulować w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko.

Poprawka 204
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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;

Or. sv
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Poprawka 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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; chyba że przedstawiono 
dowody, iż wszelka ludzka interwencja 
charakteryzowała się i nadal będzie się 
charkateryzować natężeniem i 
okresowością, które pozwalają na 
zachowanie naturalnego składu 
gatunkowego i procesów;

Or. en

Uzasadnienie

O ile biomasa wykorzystywana w transporcie powinna być ograniczona do surowców, które 
nie wywierają wpływu na użytkowanie gruntów lub jeśli można udowodnić poprawę 
wychwytywania związków węgla, wykorzystywanie biomasy dla innych zastosowań 
energetycznych należy uregulować w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko.

Poprawka 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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, w tym obszary wyznaczone do 
ochrony rzadkich lub zagrożonych 
ekosystemów lub gatunków uznanych na 
mocy umów międzynarodowych, chyba że 
przedstawiono dowody, że produkcja 
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surowców nie narusza tych celów;

Or. en

Uzasadnienie

O ile biomasa wykorzystywana w transporcie powinna być ograniczona do surowców, które 
nie wywierają wpływu na użytkowanie gruntów lub jeśli można udowodnić poprawę 
wychwytywania związków węgla, wykorzystywanie biomasy dla innych zastosowań 
energetycznych należy uregulować w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko.

Poprawka 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 i które nie są nawożone.

Or. en

Uzasadnienie

O ile biomasa wykorzystywana w transporcie powinna być ograniczona do surowców, które 
nie wywierają wpływu na użytkowanie gruntów lub jeśli można udowodnić poprawę 
wychwytywania związków węgla, wykorzystywanie biomasy dla innych zastosowań 
energetycznych należy uregulować w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko.

Poprawka 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia kryteria i zakresy Komisja ustanawia kryteria i zakresy 
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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.

geograficzne w celu ustalenia obszarów 
objętych lit. -a) do 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

Uzasadnienie

O ile biomasa wykorzystywana w transporcie powinna być ograniczona do surowców, które 
nie wywierają wpływu na użytkowanie gruntów lub jeśli można udowodnić poprawę 
wychwytywania związków węgla, wykorzystywanie biomasy dla innych zastosowań 
energetycznych należy uregulować w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko.

Poprawka 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – część wprowadzająca

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 produkcji 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:

Or. en

Uzasadnienie

O ile biomasa wykorzystywana w transporcie powinna być ograniczona do surowców, które 
nie wywierają wpływu na użytkowanie gruntów lub jeśli można udowodnić poprawę 
wychwytywania związków węgla, wykorzystywanie biomasy dla innych zastosowań 
energetycznych należy uregulować w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko.
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Poprawka 210
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – część wprowadzająca

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. Bioenergia uwzględniona dla celów, o 
których mowa w ust. 1, nie pochodzi z 
surowców uzyskanych z terenów 
zasobnych w węgiel, czyli terenów, które 
w maju 2003 r. posiadały status określony 
w jednej z poniższych liter, ale już go nie 
posiadają:

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Komisji jest korzystny dla tych, którzy w celach spekulacyjnych przeprowadzili wyrąb 
lasów w oczekiwaniu na wzrost rynku europejskiego, jak zostało to zaobserwowane w Azji 
Płudniowo-Wschodniej. Ponadto, i jest to bardziej poważna sprawa, ta najnowsza data 
graniczna podważa datę graniczną ustaloną na 1990 r. w mechanizmie czystego rozwoju 
protokołu z Kioto. Rok 2003 stanowi datę przyjęcia przez UE legislacyjnego wsparcia dla 
biopaliw. 

Poprawka 211
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

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. 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 we wrześniu 2003 r.
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

Or. en
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Uzasadnienie

Data odniesienia dla zmian wynikających z użytkowania gruntów musi być co najmniej datą 
wejścia w życie ustaleń dotyczących wzajemnej zgodności (wrzesień 2003 r.).

Poprawka 212
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – część wprowadzająca

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. Energia z biomasy uwzględniona dla 
celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzi z surowców uzyskanych z 
terenów zasobnych w węgiel, czyli 
terenów, które w listopadzie 2005 r.
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

Or. en

Poprawka 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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,

Or. en

Uzasadnienie

O ile biomasa wykorzystywana w transporcie powinna być ograniczona do surowców, które 
nie wywierają wpływu na użytkowanie gruntów lub jeśli można udowodnić poprawę 
wychwytywania związków węgla, wykorzystywanie biomasy dla innych zastosowań 
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energetycznych należy uregulować w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko.

Poprawka 214
Eluned Morgan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) tereny podmokłe, czyli tereny pokryte 
lub nasączone wodą stale lub przez 
znaczną część roku, łącznie ze wszystkimi 
torfowiskami;

Or. en

Uzasadnienie

Udowodniono, że zniszczone (tj. już osuszone) torfowiska stanowią znaczący magazyn węgla 
na świecie. Regeneracja zniszczonych torfowisk powoduje dużo większe oszczędności emisji, 
niż wykorzystywanie ich do produkcji biomasy. Uprawa wymaga często dalszego obniżania 
poziomu wody, a zatem powoduje dalsze zniszczenie i w związku z tym wydzielanie gazów 
cieplarnianych na większą skalę.

Poprawka 215
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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.

(ba) sawanna i busz, tj. obszary porośnięte 
różnymi gatunkami drzew, krzewów i 
traw. 
(bb) trwałe obszary trawiaste, tj. tereny 
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wypasu i pastwiska, na których występują 
użytki zielone i wypasane są zwierzęta 
przynajmniej przez 20 lat, a także 
niezalesione.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja obszarów stale zalesionych powinna być spójna z międzynarodowo uznanymi 
definicjami Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) oraz Konwencji ONZ w 
sprawie bioróżnorodności, w których za lasy uznaje się obszary obejmujące więcej niż 0,5 ha 
i z pokryciem powierzchni przez korony drzew powyżej 10%.

„Ekosystemy przejściowe” między lasami i obszarami trawiastymi stanowią znaczący, 
skuteczny i ważny magazyn węgla (np. cerrado w Brazylii czy sawanny w Afryce), a są 
wyłączone z obecnego sformułowania.

Trwałe obszary trawiaste stanowią znaczący, skuteczny i ważny magazyn węgla, a według 
najnowszych badań naukowych negatywny bilans węgla z powodu przekształcania obszarów 
trawiastych może trwać przez okres 90 lat.

Poprawka 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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. 

(ba) sawanna i busz, tj. obszary porośnięte 
różnymi gatunkami drzew, krzewów i 
traw, zatrzymującymi dużą ilość węgla.
(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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Uzasadnienie

O ile biomasa wykorzystywana w transporcie powinna być ograniczona do surowców, które 
nie wywierają wpływu na użytkowanie gruntów lub jeśli można udowodnić poprawę 
wychwytywania związków węgla, wykorzystywanie biomasy dla innych zastosowań 
energetycznych należy uregulować w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko.

Poprawka 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

O ile biomasa wykorzystywana w transporcie powinna być ograniczona do surowców, które 
nie wywierają wpływu na użytkowanie gruntów lub jeśli można udowodnić poprawę 
wychwytywania związków węgla, wykorzystywanie biomasy dla innych zastosowań 
energetycznych należy uregulować w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko.

Poprawka 218
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przepisy niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania, jeżeli w czasie pozyskania 
surowców teren posiadał ten sam status, 
który posiadał w maju 2003 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst Komisji jest korzystny dla tych, którzy w celach spekulacyjnych przeprowadzili wyrąb 
lasów w oczekiwaniu na wzrost rynku europejskiego, jak zostało to zaobserwowane w Azji 
Płudniowo-Wschodniej. Ponadto, i jest to bardziej poważna sprawa, ta najnowsza data 
graniczna podważa datę graniczną ustaloną na 1990 r. w mechanizmie czystego rozwoju 
protokołu z Kioto. Rok 2003 stanowi datę przyjęcia przez UE legislacyjnego wsparcia dla 
biopaliw.

Poprawka 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Biomasa produkowana na potrzeby 
energetyczne nie jest uwzględniana do 
celów, o których mowa w ust. 1, chyba że 
surowiec służący do jej produkcji był 
uprawiany zgodnie z następującymi 
kryteriami:
(a) poszanowanie praw społeczności 
miejscowych i ludności autochtonicznej 
do ziemi, określonych w deklaracji ONZ w 
sprawie praw ludności autochtonicznej 
oraz w innych odpowiednich przepisach 
międzynarodowych, tak aby:
- można okazać się prawem do 
użytkowania gruntów, które nie jest 
prawnie podważane przez społeczności 
lokalne na mocy dających się udowodnić 
praw;
- wykorzystywanie ziemi do celów 
produkcji biomasy służącej do 
otrzymywania energii nie ogranicza 
uprawnień ustawowych, uprawnień 
zwyczajowych lub uprawnień 
tradycyjnych innych użytkowników, chyba 
że wyrazili oni dobrowolną, uprzednią i 
świadomą zgodę, oraz
(b) procedury służące zasięganiu opinii 
społeczności miejscowych i grup interesu, 
a także porozumiewaniu się z nimi za 
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pośrednictwem ich własnych instytucj;
(c) zgodność z krajowym ustawodawstwem 
dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników oraz minimalnego 
wynagrodzenia;
(d) zgodność z odnośnymi konwencjami i 
zaleceniami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy; 
(e) przestrzeganie umów z drobnymi 
rolnikami, które powinny być rozsądne i 
przejrzyste.  W szczególności :
- ustalone płatności są dokonywane w 
terminie, a wszystkie koszty, opłaty i 
składki są jasno wytłumaczone i 
uzgodnione z góry;
- ceny surowców, usług i produkcji są 
jasno wytłumaczone;
- plany spłaty zadłużenia są całkowicie 
przejrzyste i sporządzone w oparciu o 
rozsądną stopę oprocentowania.

Or. en

Poprawka 220
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niezależnie do tego, czy surowce 
zostały wytworzone wewnątrz czy też na 
zewnątrz Wspólnoty, biomasę używaną do 
produkcji energii uwzględnia się do celów 
określonych w ust. 1 wyłącznie, jeżeli 
podjęte zostały skuteczne środki 
zapobiegające:
(a) zanieczyszczeniu wody, w tym wód 
gruntowych;
(b) nadmiernemu zużyciu wody na 
obszarach, w których występuje jej deficyt.
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(c) zanieczyszczeniu powietrza;
(d) pogorszeniu jakości gleby.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczość musi obejmować także gruntowną ocenę wpływu rosnącego 
zapotrzebowania na bioenergię na ogólne użytkowanie gruntów i poziom towarzyszących 
emisji.  W przeciwnym razie niemożliwe będzie stwierdzenie, czy polityka ta rzeczywiście 
przyczynia się do zmniejszenia emisji, czy też nie.

Poprawka 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/20031 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

skreślony

_________

1 Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 56.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria stosowane do praktyk rolnych muszą być takie same dla produkcji wewnątrz 
Wspólnoty i poza nią. Patrz nowy ust. 7a (poprawka 33 sprawozdawcy) oraz uzupłniająca go 
poprawka złożona przez tych samych autorów.
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Poprawka 222
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/2003 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia.

5. Surowce rolne uprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, są uzyskiwane zgodnie z wymogami 
i normami określonymi w załączniku III 
pkt A do rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/2003 pod pozycją „Środowisko 
naturalne” oraz zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, określonymi zgodnie z art. 5 
ust. 1 tego rozporządzenia. Ustępy: 3 i 4 
nie obowiązują w stosunku do surowców 
uprawianych we Wspólnocie.

Or. de

Uzasadnienie

W art. 15 określa się dodatkowe standardy dotyczące produkcji w UE-27, ponieważ oprócz 
postanowień ust. 3 i 4 należy również przestrzegać zapisów w ust. 5, natomiast w przypadku 
surowców importowanych – jedynie ust. 3 i 4. Istniejące europejskie przepisy w zakresie 
ochrony środowiska i zasobów wodnych w sposób wystarczający określają wymagania 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, stawiane gospodarce rolnej. Należy wobec tego 
wprowadzić zapis wyjaśniający, że w stosunku do produkcji surowców w UE-27 obowiązuje 
jedynie ust. 5. Uwzględnia on w sposób wystarczający postanowienia ustępu 3 i 4.

Adlib Express Watermark



AM\727647PL.doc 109/165 PE407.817v01-00

PL

Poprawka 223
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Surowce rolne nieuprawiane we 
Wspólnocie i wykorzystywane do 
produkcji biopaliw i innych biopłynów 
uwzględnione do celów, o których mowa w 
ust. 1, uzyskuje się zgodnie z zasadami 
odpowiadającymi zasadom ustalonym w 
akapicie pierwszym niniejszego ustępu 
lub, jeśli zasady te nie mają zastosowania, 
zgodnie w szczególności z następującymi 
wymogami mającymi wpływ na światowe 
zasoby naturalne:
(a) nie występuje znaczący wzrost emisji, 
które mogłyby spowodować zakwaszenie 
lub eutrofizację, lub naruszyć warstwę 
ozonową, lub są toksyczne, 
(b) nie występuje znaczące pogorszenie 
funkcji gleby lub jej żyzności (np. 
zachowanie poziomów materii 
organicznej, zapobieganie erozji), 
(c) nie występuje znaczące pogorszenie 
jakości wody lub zaopatrzenia w wodę, 
(d) nie występuje znaczące obniżenie 
różnorodności biologicznej lub 
różnorodności ekosystemu, oraz
(e) nawozy i pestycydy stosowane są w 
sposób przyjazny dla środowiska.

Or. xm

Uzasadnienie

W przypadku surowców rolnych produkowanych w krajach trzecich potrzebne jest ustalenie 
wymogów odpowiadających zasadom wzajemnej zgodności lub z nimi zgodnych w celu 
zapewnienia stabilności biopaliw z nich wytwarzanych.
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Poprawka 224
Dorette Corbey

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

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dodawania dodatkowych kryteriów do 
kryteriów UE.

Poprawka 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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
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Poprawka 226
Eluned Morgan

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

Uzasadnienie

Artykuł ten pozostaje w sprzeczności z art. 174, 175 oraz 176 traktatu europejskiego, które 
przewidują, że państwom członkowskim nie zabrania się „utrzymania lub ustanawiania 
bardziej rygorystycznych środków ochronnych” w obszarze ochrony środowiska. Tekst 
Komisji podważyłby  systemy dotyczące paliw ze źródeł odnawialnych obowiązujące w 
Wielkiej Brytanii i Holandii.

Poprawka 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 

skreślony
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energetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju dla stosowania energii z biomasy powinny być określone 
przez przedmiotową dyrektywę.

Poprawka 228
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 - ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

7. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wymagań dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów. Sprawozdanie 
uwzględnia obowiązujące uregulowania i 
normy oraz zasady trwałego 
gospodarowania zasobami leśnymi, a 
także trwające prace nad 
opracowywaniem norm w tej dziedzinie. 
W stosownych przypadkach do 
sprawozdania dołączone są wnioski do 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące systemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do innych 
zastosowań biomasy do celów 
energetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Ewentualne rozszerzenie kryteriów trwałego rozwoju na biomasę musi uwzględnić 
obowiązujące zasady i uregulowania dotyczące trwałego gospodarowania zasobami leśnymi 
oraz normy będące w opracowaniu. 
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Poprawka 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Energia z biomasy nie jest 
uwzględniana do celów, o których mowa 
w ust. 1, chyba że zostały podjęte 
szczególne środki w celu zapobieżenia:
(a) zniszczeniu powierzchni i pogorszeniu 
jakości wód gruntowych poprzez 
wprowadzenie substancji 
zanieczyszczających lub nadmiernych 
ilości składników odżywczych;
(b) nadmiernemu zużyciu wody na 
obszarach, w których występuje jej 
deficyt;
(c) zanieczyszczeniu powietrza; 
(d) pogorszeniu jakości gleby.
W celu zgodności z ust. 1 do produkcji 
surowców służących uzyskiwaniu biomasy 
zarówno we Wspólnocie, jak i w krajach 
trzecich nie stosuje się roślin genetycznie 
modyfikowanych ani produktów z nich 
otrzymywanych.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria stosowane do praktyk rolnych muszą być takie same dla produkcji wewnątrz 
Wspólnoty i poza nią. Poprawka sformułowana w oparciu o poprawkę 33 sprawozdawcy w 
celu uczynienia jej bardziej kompleksową.
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Poprawka 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Niezależnie od tego, czy surowiec był 
uprawiany wewnątrz Wspólnoty czy poza 
nią, biopaliwa i biopłyny nie są 
uwzględniane do celów, o których mowa w 
ust. 1, chyba że surowiec służący do ich 
produkcji był uprawiany zgodnie z 
następującymi kryteriami:
(a) zgodność z międzynarodowymi 
normami dotyczącymi praw 
przyznawanych ludności autochtonicznej i 
wspólnotom miejscowym oraz zasięgania 
ich opinii, a także ochrony dzieci na 
podstawie norm pochodzących z agencji i 
konwencji ONZ; 
(b) poszanowanie podczas cyklu 
produkcyjnego surowców norm w zakresie 
praw człowieka ustanowionych przez 
ONZ.    
Zgodność z kryteriami wymienionymi w 
ust. 8 musi zostać sprawdzona na mocy 
art. 16, w szczególności poprzez udział w 
dobrowolnych międzynarodowych lub 
krajowych systemach, które określają 
normy dla produkcji zrównoważonych 
biopaliw i innych biopłynów i 
poświadczają spełnianie tych norm przez 
produkcję biopaliw i innych biopłynów. 

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważona produkcja nie powinna ograniczać się do trwałości środowiskowej. Dobrze 
udokumentowane problemy społeczne i naruszenia praw człowieka przez produkcję biopaliw 
pokazują, że normy społeczne powinny zostać włączone do kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dla biopaliw. 
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Poprawka 231
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja Europejska powołuje komitet 
niezależnych ekspertów, który opracowuje 
mechanizm właściwej oceny i 
rozwiązywania kwestii pośredniego 
wpływu bioenergii na zmiany użytkowania 
gruntów oraz pośredniego wpływu na 
niszczenie lasów naturalnych lub innych 
naturalnych ekosystemów; mechanizm ten 
zaczyna być stosowany najpóźniej od 31 
grudnia 2010 r. Uwzględnienie 
pośredniego wpływu ma zasadnicze 
znaczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważona produkcja nie powinna ograniczać się do trwałości środowiskowej. Dobrze 
udokumentowane problemy społeczne i naruszenia praw człowieka przez produkcję biopaliw 
pokazują, że normy społeczne powinny zostać włączone do kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dla biopaliw. 

Poprawka 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W 2010 i 2012 r. Komisja złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat działania metody 
weryfikacji bilansu masy opisanej w ust. 1 
oraz na temat możliwości dopuszczenia 
innych metod weryfikacji w odniesieniu 
do niektórych lub wszystkich rodzajów 
surowców lub biopaliw. W swojej ocenie 

skreślony
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Komisja bierze pod uwagę metody 
weryfikacji, w których informacja 
dotycząca poziomu zrównoważenia nie 
musi zostać fizycznie przypisana do danej 
partii lub mieszanki. Ocena bierze pod 
uwagę potrzebę zachowania integralności 
i skuteczności systemu weryfikacji przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernych 
obciążeń dla przemysłu. W stosownych 
przypadkach do sprawozdania dołączone 
są wnioski do Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące dopuszczenia innych 
metod weryfikacji.

Or. en

Poprawka 233
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zdecydować, że umowy 
dwustronne i wielostronne między 
Wspólnotą a krajami trzecimi wykazują, 
że biopaliwa i inne biopłyny wytworzone z 
surowców uprawianych w tych krajach 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska, o których mowa w 
art. 15 ust. 3 lub 4.

skreślony

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 
lub wykazują, że partie biopaliwa 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska, o których mowa w 
art. 15 ust. 3 lub 4.
Komisja może zdecydować, że krajowe, 
wielonarodowe lub międzynarodowe 
systemy pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zawierają dokładne 
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dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Regulacje przewidziane dla importu z krajów trzecich są nieodpowiednie. Brak jest kryteriów, 
które należałoby spełnić w przypadku zawierania umów z krajami trzecimi, zwłaszcza w 
odniesieniu do kwestii dostarczania dowodów poprzez bilans masy. Oferenci z krajów 
trzecich są bardzo uprzywilejowani w porównaniu z oferentami z UE, jeżeli jedynie ci drudzy 
muszą dostarczyć odpowiednie dowody w postaci bilansu masy, wymagające znacznych 
nakładów.

Za dowód spełnienia wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju w przypadku importu z 
krajów trzecich należy uznać przestrzeganie takich samych lub co najmniej równoważnych 
kryteriów (bilans masy). Nie można zrezygnować ze stosowania kryteriów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, które obowiązują w UE. Gwarantuje to uzupełnienie w art. 15 ust. 
5 (poprawka nr 4).

Poprawka 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zdecydować, że umowy 
dwustronne i wielostronne między 
Wspólnotą a krajami trzecimi wykazują, 
że biopaliwa i inne biopłyny wytworzone z 
surowców uprawianych w tych krajach 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska, o których mowa w 
art. 15 ust. 3 lub 4.
Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa spełniają 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska, o których mowa w art. 15 ust. 
3 lub 4.

4. Komisja zachęca do tego, żeby
dobrowolne międzynarodowe lub krajowe 
systemy określające normy dla 
wytwarzania produktów biomasy zawierały
dokładne dane wymagane dla celów art. 15 
ust. 2 lub wykazywały, że partie biomasy 
do celów energetycznych spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska, o 
których mowa w art. 15.

Komisja może zdecydować, że krajowe, Komisja może zdecydować, że krajowe, 
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wielonarodowe lub międzynarodowe 
systemy pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2.

wielonarodowe lub międzynarodowe 
systemy pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 na mocy 
procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, o której mowa w art 21 ust. 3.

Or. en

Poprawka 235
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zdecydować, że umowy 
dwustronne i wielostronne między 
Wspólnotą a krajami trzecimi wykazują, że 
biopaliwa i inne biopłyny wytworzone z 
surowców uprawianych w tych krajach 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska, o których mowa w 
art. 15 ust. 3 lub 4.

4. Komisja zawiera umowy dwustronne i 
wielostronne między Wspólnotą a krajami 
trzecimi w celu zagwarantowania, że 
energia uzyskana z biomasy wytworzonej
z surowców uprawianych w tych krajach 
spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska, o których mowa w art. 15 ust. 
3, 4, 7a i 8. Umowy obejmują środki 
mające na celu zagwarantowanie udziału 
MŚP.

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 lub 
wykazują, że partie biopaliwa spełniają 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
środowiska, o których mowa w art. 15 ust. 
3 lub 4.

Komisja może zdecydować, że dobrowolne 
międzynarodowe lub krajowe systemy 
określające normy dla wytwarzania 
produktów biomasy zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2 lub 
wykazują, że partie energii uzyskanej z 
biomasy spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska, o 
których mowa w art. 15 ust. 3 lub 4.

Komisja może zdecydować, że krajowe, 
wielonarodowe lub międzynarodowe 
systemy pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2.

Komisja może zdecydować, że krajowe, 
wielonarodowe lub międzynarodowe 
systemy pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych zawierają dokładne 
dane wymagane dla celów art. 15 ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Odnosi się do poprawki 33 złożonej przez Andersa Wijkmana, dodającej ust. 7a do art. 15 
oraz poprawki złożonej przez A. Wijkmana, J. Bowisa i D. Corbey do art. 15 ust. 8 (nowy).

Poprawka 236
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje decyzje na mocy ust. 
4 wyłącznie wtedy, gdy przedmiotowa 
umowa lub system spełnia odpowiednie 
normy wiarygodności, przejrzystości i 
niezależności audytu. W odniesieniu do 
systemów pomiarów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, spełniają one 
również wymogi dotyczące metodyki 
określone w załączniku VII.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Regulacje przewidziane dla importu z krajów trzecich są nieodpowiednie. Brak jest kryteriów, 
które należałoby spełnić w przypadku zawierania umów z krajami trzecimi, zwłaszcza w 
odniesieniu do kwestii dostarczania dowodów poprzez bilans masy. Oferenci z krajów 
trzecich są bardzo uprzywilejowani w porównaniu z oferentami z UE, jeżeli jedynie ci drudzy 
muszą dostarczyć odpowiednie dowody w postaci bilansu masy, wymagające znacznych 
nakładów.

Za dowód spełnienia wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju w przypadku importu z 
krajów trzecich należy uznać przestrzeganie takich samych lub co najmniej równoważnych 
kryteriów (bilans masy). Nie można zrezygnować ze stosowania kryteriów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, które obowiązują w UE. Gwarantuje to uzupełnienie w art. 15 ust. 
5 (poprawka nr 4).
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Poprawka 237
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 21 
ust. 2. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat. 

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Regulacje przewidziane dla importu z krajów trzecich są nieodpowiednie. Brak jest kryteriów, 
które należałoby spełnić w przypadku zawierania umów z krajami trzecimi, zwłaszcza w 
odniesieniu do kwestii dostarczania dowodów poprzez bilans masy. Oferenci z krajów 
trzecich są bardzo uprzywilejowani w porównaniu z oferentami z UE, jeżeli jedynie ci drudzy 
muszą dostarczyć odpowiednie dowody w postaci bilansu masy, wymagające znacznych 
nakładów.

Za dowód spełnienia wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju w przypadku importu z 
krajów trzecich należy uznać przestrzeganie takich samych lub co najmniej równoważnych 
kryteriów (bilans masy). Nie można zrezygnować ze stosowania kryteriów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, które obowiązują w UE. Gwarantuje to uzupełnienie w art. 15 ust. 
5 (poprawka nr 4).

Poprawka 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 21 
ust. 2. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat.

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą określoną w art. 21 
ust. 3. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat i mogą zostać odwołane z 
inicjatywy Komisji, komitetu, o którym 
mowa w art. 21 ust. 2 lub Parlamentu 
Europejskiego w każdym momencie, w 
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którym zachodzi znaczna obawa o 
wiarygodność systemu.

Or. en

Poprawka 239
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 21 
ust. 2. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat.

6. Decyzje na mocy ust. 4 przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 21 
ust. 2. Są one ważne przez okres nie 
dłuższy niż 5 lat. Decyzje te mogą również 
zostać odwołane wcześniej, jeżeli dowody 
wskazują, że normy zrównoważonego 
rozwoju są naruszane lub jeżeli systemom 
bądź umowom nie udaje się 
zagwarantować odpowiednich norm 
wiarygodności, przejrzystości i niezależnej 
regularnej i częstej kontroli. 

Or. en

Uzasadnienie

Art. 16 ust. 6 mówi, że decyzje o włączeniu międzynarodowych umów i systemów nie będą 
ważne przez okres dłuższy niż 5 lat. Decyzje byłyby odwoływane wcześniej, jeżeli dowody 
wskazują, że umowy i systemy nie spełniają koniecznych kryteriów lub odpowiednich norm 
wiarygodności, przejrzystości i niezależnej kontroli.

Poprawka 240
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Gdy podmiot gospodarczy przedstawia 
dowód lub dane uzyskane zgodnie z 

skreślony
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umową lub systemem będącymi 
przedmiotem decyzji na mocy ust. 4, 
państwo członkowskie nie wymaga od 
dostawcy dostarczenia dalszego dowodu 
spełnienia odpowiedniego kryterium 
zrównoważonego rozwoju środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

Regulacje przewidziane dla importu z krajów trzecich są nieodpowiednie. Brak jest kryteriów,
które należałoby spełnić w przypadku zawierania umów z krajami trzecimi, zwłaszcza w 
odniesieniu do kwestii dostarczania dowodów poprzez bilans masy. Oferenci z krajów 
trzecich są bardzo uprzywilejowani w porównaniu z oferentami z UE, jeżeli jedynie ci drudzy 
muszą dostarczyć odpowiednie dowody w postaci bilansu masy, wymagające znacznych 
nakładów.

Za dowód spełnienia wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju w przypadku importu z 
krajów trzecich należy uznać przestrzeganie takich samych lub co najmniej równoważnych 
kryteriów (bilans masy). Nie można zrezygnować ze stosowania kryteriów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, które obowiązują w UE. Gwarantuje to uzupełnienie w art. 15 ust. 
5 (poprawka nr 4).

Poprawka 241
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 8 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Komisja zakazuje uwzględnienia 
danego źródła zgodnie z niniejszym
przepisem, przewiduje odpowiedni, co 
najmniej roczny termin na wejście decyzji 
w życie.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzony przez Komisję z mocą natychmiastową zakaz uwzględniania danego źródła 
biopaliw wpłynąłby na obowiązujące umowy dotyczące dostaw. Dlatego też przewiduje się 
uregulowanie przejściowe, aby osiągnąć równowagę między pewnością planowania i 
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bezpieczeństwem dostaw z jednej strony a uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego 
rozwoju z drugiej. 

Poprawka 242
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyliczenie wpływu biopaliw i innych 
biopłynów na emisję gazów cieplarnianych

Wyliczenie wpływu energii uzyskanej z 
biomasy na emisję gazów cieplarnianych

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany w sposobie użytkowania gruntów oznaczają, że jeżeli są one uprawiane pod 
produkcję biopaliw, a nie pod produkcję żywności, w innym miejscu na świecie rośnie 
produkcja żywności, zastępująca utraconą produkcję, ze szkodą dla lasów tropikalnych lub 
innych terenów nierolniczych. Ma to negatywny wpływ na osiągnięcia biopaliw w dziedzinie 
emisji gazów cieplarnianych, nieuwzględniany przez Komisję. W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie współczynnika odejmującego wpływ pośrednich zmian w sposobie użytkowania 
gruntów od standardowych lub rzeczywistych wartości biopaliw w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych. Współczynnik taki będzie zachętą do stosowania bardziej wydajnych upraw i 
do bardziej wydajnego użytkowania ziemi.

Poprawka 243
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i innych biopłynów dla celów art. 
15 ust. 2 oblicza się w następujący sposób:

1. Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
energii uzyskanej z biomasy dla celów art. 
15 ust. 2 oblicza się w następujący sposób:

Or. en
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Uzasadnienie

Pośrednie zmiany w sposobie użytkowania gruntów oznaczają, że jeżeli są one uprawiane pod 
produkcję biopaliw, a nie pod produkcję żywności, w innym miejscu na świecie rośnie 
produkcja żywności, zastępująca utraconą produkcję, ze szkodą dla lasów tropikalnych lub 
innych terenów nierolniczych. Ma to negatywny wpływ na osiągnięcia biopaliw w dziedzinie 
emisji gazów cieplarnianych, nieuwzględniany przez Komisję. W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie współczynnika odejmującego wpływ pośrednich zmian w sposobie użytkowania 
gruntów od standardowych lub rzeczywistych wartości biopaliw w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych. Współczynnik taki będzie zachętą do stosowania bardziej wydajnych upraw i 
do bardziej wydajnego użytkowania ziemi.

Poprawka 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy preferować stosowanie rzeczywistych wartości. Stosowanie szczegółowych wartości 
standardowych jest możliwe w odniesieniu do niektórych etapów procesu produkcji.

Poprawka 245
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla biopaliw których standardowa 
wartość ograniczenia emisji gazów 

(a) dla energii uzyskiwanej z biomasy, 
której standardowa wartość ograniczenia 
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cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji
biopaliw została określona w załączniku 
VII część A lub B, poprzez zastosowanie 
tej standardowej wartości;

emisji gazów cieplarnianych dla danej 
ścieżki produkcji energii z biomasy została 
określona w załączniku VII część A lub B, 
poprzez zastosowanie tej standardowej 
wartości pomnożonej przez współczynnik 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów;

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany w sposobie użytkowania gruntów oznaczają, że jeżeli są one uprawiane pod 
produkcję biopaliw, a nie pod produkcję żywności, w innym miejscu na świecie rośnie 
produkcja żywności, zastępująca utraconą produkcję, ze szkodą dla lasów tropikalnych lub 
innych terenów nierolniczych. Ma to negatywny wpływ na osiągnięcia biopaliw w dziedzinie 
emisji gazów cieplarnianych, nieuwzględniany przez Komisję. W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie współczynnika odejmującego wpływ pośrednich zmian w sposobie użytkowania 
gruntów od standardowych lub rzeczywistych wartości biopaliw w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych. Współczynnik taki będzie zachętą do stosowania bardziej wydajnych upraw i 
do bardziej wydajnego użytkowania gruntów.

Poprawka 246
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poprzez zastosowanie rzeczywistej 
wartości obliczonej zgodnie z metodyką 
określoną w załączniku VII część C; lub

(b) poprzez zastosowanie rzeczywistej 
wartości obliczonej zgodnie z metodyką 
określoną w załączniku VII część C, 
pomnożonej przez współczynnik 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów; lub

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany w sposobie użytkowania gruntów oznaczają, że jeżeli są one uprawiane pod 
produkcję biopaliw, a nie pod produkcję żywności, w innym miejscu na świecie rośnie 
produkcja żywności, zastępująca utraconą produkcję, ze szkodą dla lasów tropikalnych lub 
innych terenów nierolniczych. Ma to negatywny wpływ na osiągnięcia biopaliw w dziedzinie 
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emisji gazów cieplarnianych, nieuwzględniany przez Komisję. W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie współczynnika odejmującego wpływ pośrednich zmian w sposobie użytkowania 
gruntów od standardowych lub rzeczywistych wartości biopaliw w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych. Współczynnik taki będzie zachętą do stosowania bardziej wydajnych upraw i 
do bardziej wydajnego użytkowania gruntów.

Poprawka 247
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) poprzez zastosowanie wartości 
obliczonej zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku VII część C jako sumy 
rzeczywistych wartości dla niektórych 
etapów procesu produkcji oraz 
szczegółowych wartości standardowych 
określonych w załączniku VII część D lub 
E dla innych etapów procesu produkcji.

(c) poprzez zastosowanie wartości 
obliczonej zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku VII część C jako sumy 
rzeczywistych wartości dla niektórych 
etapów procesu produkcji oraz 
szczegółowych wartości standardowych 
określonych w załączniku VII część D lub 
E dla innych etapów procesu produkcji. 
Zakłada się, że proces produkcji jest 
identyczny z procesem produkcji 
opierającym się na szczegółowych 
wartościach standardowych określonych 
w załączniku VII część D lub E dla innych 
etapów procesu produkcji.

Or. de

Uzasadnienie

Oczywiście wartości zostały ustalone z uwzględnieniem alokacji, których należy dokonać na 
poszczególnych etapach produkcji (w oparciu o określone ustawienia instalacji i czynniki 
konwersji). W efekcie wartości te mogą być zastosowane jedynie w jednakowych procesach 
produkcji i instalacjach przetwarzających. Należy wykluczyć ich stosowanie w innych 
warunkach. 
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Poprawka 248
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) poprzez zastosowanie wartości 
obliczonej zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku VII część C jako sumy 
rzeczywistych wartości dla niektórych 
etapów procesu produkcji oraz 
szczegółowych wartości standardowych 
określonych w załączniku VII część D lub 
E dla innych etapów procesu produkcji.

(c) poprzez zastosowanie wartości 
obliczonej zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku VII część C jako sumy 
rzeczywistych wartości dla niektórych 
etapów procesu produkcji oraz 
szczegółowych wartości standardowych 
określonych w załączniku VII część D lub 
E dla innych etapów procesu produkcji, 
oraz pomnożenie wszystkich wartości o 
współczynnik pośredniej zmiany sposobu 
użytkowania gruntów;

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany w sposobie użytkowania gruntów oznaczają, że jeżeli są one uprawiane pod 
produkcję biopaliw, a nie pod produkcję żywności, w innym miejscu na świecie rośnie 
produkcja żywności, zastępująca utraconą produkcję, ze szkodą dla lasów tropikalnych lub 
innych terenów nierolniczych. Ma to negatywny wpływ na osiągnięcia biopaliw w dziedzinie 
emisji gazów cieplarnianych, nieuwzględniany przez Komisję. W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie współczynnika odejmującego wpływ pośrednich zmian w sposobie użytkowania 
gruntów od standardowych lub rzeczywistych wartości biopaliw w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych. Współczynnik taki będzie zachętą do stosowania bardziej wydajnych upraw i 
do bardziej wydajnego użytkowania gruntów.

Poprawka 249
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) współczynnik pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów oblicza się 
co dwa lata jako iloraz wzrostu 
użytkowania gruntów związanego z 
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produkcją energii ze środków 
spożywczych oraz pasz i wzrostu 
użytkowania gruntów związanego z 
produkcją środków spożywczych oraz pasz 
plus wzrost związany z produkcją energii z 
biomasy.
W chwili wejścia niniejszej dyrektywy w 
życie współczynnik wynosi 1 i jest po raz 
pierwszy obliczany w dwa lata później na 
podstawie danych o użytkowaniu gruntów 
na świecie i zmianach w użytkowaniu 
gruntów.
Do roku 2010 Komisja opublikuje 
metodykę obliczania współczynnika 
pośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów, biorąc pod uwagę ewentualną 
potrzebę wykluczenia terenów 
zdegradowanych oraz sposób 
zróżnicowania poszczególnych rodzajów 
gruntów lub ich użytkowania. 

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zmiany w sposobie użytkowania gruntów oznaczają, że jeżeli są one uprawiane pod 
produkcję biopaliw, a nie pod produkcję żywności, w innym miejscu na świecie rośnie 
produkcja żywności, zastępująca utraconą produkcję, ze szkodą dla lasów tropikalnych lub 
innych terenów nierolniczych. Ma to negatywny wpływ na osiągnięcia biopaliw w dziedzinie 
emisji gazów cieplarnianych, nieuwzględniany przez Komisję. W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie współczynnika odejmującego wpływ pośrednich zmian w sposobie użytkowania 
gruntów od standardowych lub rzeczywistych wartości biopaliw w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych. Współczynnik taki będzie zachętą do stosowania bardziej wydajnych upraw i 
do bardziej wydajnego użytkowania gruntów.

Poprawka 250
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) emisje spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów, 
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określoną w załączniku VII część C, 
bierze się pod uwagę, chyba że produkcja 
jest oparta na surowcach, w tym 
odpadach, które nie wymagają 
wykorzystania ornych, pastewnych lub 
trwałych gruntów uprawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie obejmuje emisji związanych z pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów. Niedawne badania wskazują, że emisje te mogą być znaczne. Należy zatem wziąć je 
pod uwagę oprócz wartości standardowych oraz wszelkich obliczanych wartości.

Poprawka 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r. 
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji sprawozdanie zawierające wykaz
podmiotów na ich terytorium 
zaklasyfikowanych na poziomie NUTS 2 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady1, dla których typowy poziom emisji 
gazów cieplarnianych z uprawy surowców 
rolnych może być niższy lub równy 
poziomowi emisji określonemu pod 
pozycją „uprawy” w załączniku VII część 
D do niniejszej dyrektywy, łącznie z 
opisem metody i danych wykorzystanych 
przy sporządzaniu wykazu. Zastosowana 
metoda uwzględnia charakterystykę gleby, 
klimat i spodziewany zbiór surowców.

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji wykaz nieużytków, terenów 
zdegradowanych lub obszarów brzeżnych,
na których produkcja roślin 
energetycznych może powodować 
pozytywny bilans węgla, łącznie z opisem 
metody i danych wykorzystanych przy 
sporządzaniu wykazu. Zastosowana 
metoda uwzględnia charakterystykę gleby, 
klimat i spodziewany zbiór surowców.

___________

1 Dz.U. L 154 z 21.06.2003, str. 1.

Or. en
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Poprawka 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Standardowe wartości dla biopaliw, 
określone w załączniku VII część A, oraz 
szczegółowe wartości standardowe dla 
upraw, określone w załączniku VII część D 
w odniesieniu do biopaliw i innych 
biopłynów, stosuje się wyłącznie w 
przypadku upraw surowców:

3. Szczegółowe wartości standardowe dla 
upraw, określone w załączniku VII część D 
w odniesieniu do paliw transportowych i 
płynnych wyprodukowanych z biomasy, 
można stosować wyłącznie w przypadku 
upraw surowców:

Or. en

Uzasadnienie

Preferowaną opcją muszą być rzeczywiste wartości. Szczegółowe wartości standardowe dla 
upraw należy stosować wyłącznie wówczas, gdy surowce pochodzą z państw trzecich oraz z 
nieużytków, obszarów brzeżnych i terenów zdegradowanych określonych w ust. 2.

Poprawka 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Emisje spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów 
dodaje się do wszystkich paliw 
transportowych z biomasy, jeżeli nie ma 
zastosowania bezpośrednia zmiana 
sposobu użytkowania gruntów, chyba że 
produkcja jest oparta na surowcach, w 
tym odpadach, które nie wymagają 
wykorzystania ornych, pastewnych lub 
trwałych gruntów uprawnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Emisje gazów cieplarnianych związane z pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów 
stosuje się do wszystkich paliw transportowych z biomasy, z wyjątkiem produkcji z surowców 
uzyskanych z nieużytków, obszarów brzeżnych i terenów zdegradowanych, jeżeli producenci 
mogą wykazać pozytywny bilans węgla za sprawą bezpośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów.

Poprawka 254
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Komisja składa sprawozdanie dotyczące
szacunkowych wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII część B i E, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pochodzących z
transportu i przetwarzania, oraz we 
właściwych przypadkach może 
zadecydować o korekcie tych wartości. 
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.

4. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r., a 
następnie co dwa lata, Komisja dokonuje 
przeglądu szacunkowych wartości 
typowych i standardowych określonych w 
załączniku VII, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pochodzących z
upraw. W odniesieniu do wartości 
typowych i standardowych dotyczących 
upraw, Komisja przedstawi do dnia 31 
grudnia 2010 r. nowy zestaw wartości 
rzeczywistych i standardowych, który 
odzwierciedla warunki regionalne i 
klimatyczne. W procesie przeglądu zasięga 
się opinii producentów z państw trzecich i 
wewnątrz Wspólnoty. Ponadto Komisja 
ocenia, a w razie konieczności proponuje 
wartości typowe i standardowe dotyczące 
upraw przy zastosowaniu 
zrównoważonych metod rolnictwa 
ekologicznego. 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.
Wartości emisji spowodowanych 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów, jak określono w załączniku VII 
część C, również podlegają przeglądowi i 
dostosowaniu do szczególnych czynników 
dotyczących użytkowania gruntów i/lub 
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surowców.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje bardzo uogólnione (średnie światowe) wartości dotyczące upraw, które 
nie odzwierciedlają znacznych zmiennych fizycznych. Mierzenie rzeczywistych emisji z upraw 
jest trudne i bardzo kosztowne dla podmiotów gospodarczych. Komisja powinna zatem 
przedstawić standardowe wartości dla produkcji w ujęciu regionalnym, które w 
dokładniejszym stopniu będą odzwierciedlać różnice. Ponadto należy dostosować wartości 
dotyczące emisji spowodowanych pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów do 
wymogów użytkowania gruntów pod kątem szczególnych surowców.

Poprawka 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jeżeli wpływ danego czynnika na 
ogólne emisje jest niewielki lub jeżeli
odchylenie jest ograniczone lub jeżeli 
koszt ustalenia rzeczywistych wartości jest 
wysoki lub powodowałoby to znaczne 
trudności, wartości standardowe są typowe 
dla normalnych procesów produkcji;

(a) jeżeli wpływ danego czynnika na 
ogólne emisje nie przekracza 5% lub jeżeli
praktycznie nie ma odchylenia, wartości 
standardowe są typowe dla normalnych 
procesów produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są dokładniejsze wytyczne do przeglądu standardowych wartości w ramach 
komitologii.
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Poprawka 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) we wszystkich innych przypadkach 
standardowe wartości są konserwatywne w 
porównaniu z normalnymi procesami
produkcji.

(b) we wszystkich innych przypadkach 
standardowe wartości stanowią percentyl 
90% wartości dla procesów produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wartości standardowe powinny być ustanowione zgodnie z jednolitą zasadą oraz 
konserwatywne, tak aby nie przynosić korzyści najmniej wydajnym producentom.

Poprawka 257
Hanne Dahl

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Państwa członkowskie mogą 
przekształcić cel w zakresie biopaliw na 
cel w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, takich jak energia 
słoneczna i wiatrowa wykorzystywane do 
produkcji energii elektrycznej.

Or. da
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Poprawka 258
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie podejmują 
działania gwarantujące wystarczające 
możliwości zasilania pojazdów o zerowej 
emisji zanieczyszczeń. 

Or. en

Uzasadnienie

Brak infrastruktury często uniemożliwia przebicie się obiecującym technologiom. Brak 
możliwości zasilania pojazdów elektrycznych lub wodorowych jest powodem, który 
powstrzymuje konsumentów od ich kupna.

Poprawka 259
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do 
paliw benzynowych zawierających 
bioetanol.

Or. de

Uzasadnienie

Dla osiągnięcia celów dotyczących biopaliw należy zapewnić ogólną dostępność paliw 
benzynowych zawierających biopaliwa na wszystkich stacjach benzynowych.
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Poprawka 260
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw wytworzonych 
z odpadów, pozostałości, niespożywczego
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego uznaje się za 
dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 49 preambuły podwójne liczenie niekonwencjonalnych biopaliw powinno 
przyczynić się do podniesienia ich rentowności. W ten sposób w wynikach uwzględniane są 
fikcyjne ograniczenia emisji, tzn. 50% uwzględnionych ograniczeń emisji w rzeczywistości nie 
występuje. Podwójne liczenie stanowi poważne naruszenie konkurencji między biopaliwami w 
zakresie ograniczania emisji na korzyść niekonwencjonalnych biopaliw. Takie biopaliwa są w 
bardzo szerokim zakresie wyłączone z konkurencji pod względem ochrony klimatu. Wydaje 
się, że podwójne liczenie nie może być merytorycznie uzasadniane koniecznością poprawy 
opłacalności niekonwencjonalnych biopaliw. Ochronę klimatu można osiągnąć jedynie 
poprzez rzeczywiste ograniczenie emisji. Problemom z opłacalnością można zaradzić jedynie 
poprzez środki ekonomiczne, na przykład poprzez zachęty podatkowe lub pomoc inwestycyjną. 
Moc prawna podwójnego liczenia jest wątpliwa, ponieważ ingerencja w konkurencję na 
podstawie fikcyjnych oszczędności emisji uważana byłaby za samowolę. Niezależnie od 
powyższego, nie da się rzeczowo uzasadnić ryczałtowego podwójnego liczenia, tzn. 
niezwiązanego z rentownością zróżnicowaną w poszczególnych przypadkach.

Poprawka 261
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 4. Wkład biopaliw wytworzonych z 
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krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw 
wytworzonych z odpadów, pozostałości, 
niespożywczego materiału celulozowego 
oraz materiału lignocelulozowego uznaje 
się za dwukrotnie większy od wkładu 
innych biopaliw.

odpadów, pozostałości, niespożywczego 
materiału celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego, a także biopaliw 
umożliwiających ponad 50% ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych w 
porównaniu z ich odpowiednikami 
kopalnymi oraz których cechy, zgodnie z 
mającymi zastosowanie europejskimi 
normami CEN dla benzyny i oleju 
napędowego, umożliwiają ich domieszkę 
w wyższej zawartości procentowej niż 
limity dla bioetanolu i biodiesla, uznaje się 
za dwukrotnie większy od wkładu innych 
biopaliw.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres biopaliw kwalifikujących się do niniejszej „zaawansowanej kategorii” należy 
poszerzyć o biopaliwa o ulepszonej wydajności, umożliwiającej stosowanie ich domieszki w 
standardowej benzynie i oleju napędowym w większej ilości niż w przypadku obecnych 
biopaliw (bioetanolu i biodiesla (FAME)), ułatwiając tym samym stosowanie biopaliw w 
obecnej flocie pojazdów i ograniczając do minimum dodatkowe wymogi w zakresie 
infrastruktury dostaw.

Poprawka 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów wykazania spełnienia 
krajowych obowiązków stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych nałożonych na 
operatorów, wkład biopaliw
wytworzonych z odpadów, pozostałości, 
niespożywczego materiału celulozowego 
oraz materiału lignocelulozowego uznaje 
się za dwukrotnie większy od wkładu 
innych biopaliw.

4. Celem osiągnięcia udziału energii ze 
źródeł odnawialnych zgodnie z art. 3 i 
załącznikiem I, wkład paliw 
transportowych wytworzonych z odpadów, 
pozostałości, niespożywczego materiału 
celulozowego oraz materiału 
lignocelulozowego może uzyskać wsparcie 
z państw członkowskich.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\727647PL.doc 137/165 PE407.817v01-00

PL

Poprawka 263
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Mechanizmy wsparcia dla biopaliw 
powinny w szczególności promować
biopaliwa pozwalające na większe 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
niż te wymagane w art. 15 ust. 2.

Or. en

Poprawka 264
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
zaproponuje odpowiednie środki służące 
osiągnięciu równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozem. 

Or. xm

Uzasadnienie

Dumping subsydiowanego biodiesla na dużą skalę oraz znaczny przywóz bioetanolu z jednego 
kraju, wynoszący ponad 40% produkcji UE wymagają jak najszybszego przyjęcia środków 
prawnych zwiększających bezpieczeństwo dostaw energii. Zwlekanie do roku 2012, jak 
przewiduje art. 20, stwarza ryzyko wywołania poważnych strukturalnych szkód w przemyśle. 
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Poprawka 265
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wdrożenie i działanie systemów 
wsparcia i innych środków mających na 
celu promowanie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz wszelkie zmiany 
tych środków względem środków 
określonych w krajowym planie działania 
danego państwa członkowskiego.

(b) wdrożenie i działanie systemów 
wsparcia i innych środków mających na 
celu promowanie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych, zwłaszcza środków 
informowania obywateli o dostępności 
energii odnawialnej, oraz wszelkie zmiany 
tych środków względem środków 
określonych w krajowym planie działania 
danego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) szacunkową wartość netto ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu energii ze źródeł 
odnawialnych.

(k) szacunkową wartość netto ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym wpływ na zasoby 
węgla związany z bezpośrednią lub 
pośrednią zmianą sposobu użytkowania 
gruntów.

Or. en
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Poprawka 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi dialog oraz dokonuje 
wymiany informacji z krajami trzecimi 
oraz organizacjami producentów i 
konsumentów biopaliw w odniesieniu do 
ogólnego wdrażania środków niniejszej 
dyrektywy dotyczących biopaliw i innych 
biopłynów.

2. Komisja prowadzi dialog oraz dokonuje 
wymiany informacji z krajami trzecimi, 
organizacjami pozarządowymi o 
charakterze ekologicznym i społecznym
oraz organizacjami producentów i 
konsumentów biopaliw w odniesieniu do 
ogólnego wdrażania środków niniejszej 
dyrektywy dotyczących biomasy do 
wytwarzania energii.

Or. en

Poprawka 268
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi dialog oraz dokonuje 
wymiany informacji z krajami trzecimi 
oraz organizacjami producentów i 
konsumentów biopaliw w odniesieniu do 
ogólnego wdrażania środków niniejszej 
dyrektywy dotyczących biopaliw i innych 
biopłynów.

2. Komisja prowadzi dialog oraz dokonuje 
wymiany informacji z krajami trzecimi 
oraz organizacjami producentów i 
konsumentów biomasy oraz organizacjami 
użyteczności publicznej w odniesieniu do 
ogólnego wdrażania środków niniejszej 
dyrektywy dotyczących biomasy.

Or. en
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Poprawka 269
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) stosunkowych korzyści dla środowiska 
i kosztów różnych biopaliw, wpływu na nie 
polityki importowej Wspólnoty, wpływu 
na bezpieczeństwo dostaw oraz sposobów 
uzyskania zrównoważonego podejścia do 
produkcji krajowej i importu;

(a) stosunkowych korzyści dla środowiska 
i kosztów różnych biopaliw, wpływu na nie 
polityki importowej Wspólnoty;

Or. de

Uzasadnienie

Nie istnieją żadne powody, aby odkładać aż do 2012 r. sprawozdanie na temat wpływu 
biopaliw na bezpieczeństwo dostaw energii i możliwości uzyskania zrównoważonego 
podejścia do produkcji krajowej i importu.

Poprawka 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wpływu polityki UE w zakresie 
biopaliw na bezpośrednie i pośrednie 
zmiany w użytkowaniu gruntów oraz na 
związane z nimi szacunkowe emisje 
związków węgla, oraz 

Or. de
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Poprawka 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wpływu zwiększonego popytu na 
biomasę na sektory wykorzystujące 
biomasę.

(d) wpływu polityki UE w zakresie 
biopaliw na konflikty na tle gruntów i 
przemieszczenia ludności w krajach 
eksportujących.

Or. en

Uzasadnienie

W swoim monitoringu Komisja całkowicie pomija skutki społeczne. Ponadto istotne jest, aby 
rozważając wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, dokonać rozróżnienia między skutkami w 
krajach produkujących biopaliwa na eksport do UE, a państwami trzecimi, które mogą 
ponieść konsekwencje za sprawą inflacji dotykającej światowe ceny towarów.

Poprawka 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) dostępności biopaliw wytworzonych z 
odpadów, pozostałości, alg, 
niespożywczego materiału celulozowego i 
materiału lignocelulozowego oraz badań 
nad nimi, a także problemów w zakresie 
trwałego rozwoju związanych ze 
stosowaniem tych biopaliw, przy 
uwzględnieniu hierarchii odpadów. 

Or. en

Uzasadnienie

Może okazać się, że biopaliwa drugiej generacji sprawiają problemy w zakresie trwałego 
rozwoju. Liczne biopaliwa zaliczają się do gatunków inwazyjnych lub wymagają dużych ilości 
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wody. Biopaliwa z odpadów również mogą być problematyczne pod względem trwałego 
rozwoju, tj. powodować dalszą degradację gleb, jako że często poprzez odpady odprowadza 
się do gleby substancje odżywcze i węgiel. Za naczelną zasadę należy tu przyjąć hierarchię 
odpadów, która daje pierwszeństwo powtórnemu wykorzystywaniu i recyklingowi przed 
wykorzystywaniem do celów energetycznych. W chwili obecnej technologia wytwarzania 
biopaliw z odpadów jest bardzo ograniczona, zatem jest czas na wyjaśnienie, które odpady i 
pozostałości mogą być brane pod uwagę i jakie środki zapewnią trwałą zbiórkę tych 
materiałów.

Poprawka 273
Matthias Groote

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) dostępności biopaliw uzyskanych z 
celulozy, hemicelulozy lub ligniny 
pochodzącej z odnawialnej biomasy.

Or. en

Poprawka 274
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wpływu polityki UE w zakresie 
biopaliw na bezpośrednią i pośrednią 
zmianę sposobu użytkowania gruntów 
oraz szacunkowej oceny towarzyszących 
im emisji dwutlenku węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczość musi obejmować także gruntowną ocenę wpływu rosnącego 
zapotrzebowania na bioenergię na ogólne użytkowanie gruntów i poziom towarzyszących 
emisji. W przeciwnym razie niemożliwe będzie stwierdzenie, czy polityka ta rzeczywiście 
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przyczynia się do zmniejszenia emisji, czy też nie.

Poprawka 275
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) pośredniego wpływu zmian w 
użytkowaniu gruntów (wypieranie 
pierwotnego użytkowania na obszary 
zasobne w węgiel),

Or. de

Uzasadnienie

Pośrednich efektów zmian w użytkowaniu gruntów nie można jeszcze uwzględnić w metodzie 
obliczania. Wykonano wstępne prace naukowe i przeprowadzono intensywne dyskusje 
ekspertów. Dyskusja ta nie osiągnęła jednak jeszcze etapu umożliwiającego udostępnienie 
metodyki w tej dziedzinie, która byłaby przekonująca i wystarczająco pewna, jeśli chodzi o jej 
oddziaływanie na przepływy handlowe i użytkowanie gruntów.

Poprawka 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

W razie wykrycia negatywnych skutków 
środowiskowych lub społecznych Komisja 
proponuje w terminie 2 miesięcy działania 
korygujące.

Or. en
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Poprawka 277
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W właściwych przypadkach Komisja 
proponuje działania korygujące.

W przypadku wystąpienia negatywnych 
skutków Komisja proponuje działania 
korygujące w celu dostosowania celu w 
zakresie biomasy określonego w art. 3. 
Komisja natychmiast zawiesza ten cel, w 
przypadku gdy cel UE w zakresie biopaliw 
wywiera szkodliwy wpływ, jak określono w 
lit. c). Po konsultacji z FAO Komisja 
publikuje komunikat określający 
szczególne warunki, na których cel zostaje 
zawieszony.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że produkcja żywności ma pierwszeństwo przed produkcją biopaliw.

Poprawka 278
Hanne Dahl

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Wspólny unijny minimalny podatek od 
emisji CO2 jest wprowadzony i stosowany 
w celu finansowania rozwoju, badań i 
przechodzenia na odnawialne źródła 
energii, takie jak energia słoneczna, 
wiatrowa i energia fal.

Or. da

Adlib Express Watermark



AM\727647PL.doc 145/165 PE407.817v01-00

PL

Poprawka 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – litera B – tytuł i część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B. Orientacyjny kurs B. Kurs w zakresie obowiązkowych celów 
okresowych

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

Kurs w zakresie obowiązkowych celów 
okresowych, o którym mowa w art. 3 ust. 
2, odpowiada następującemu udziałowi 
energii ze źródeł odnawialnych:

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić, że całościowe cele WE i państw członkowskich na rok 2020 zostaną 
zrealizowane, niezbędne jest również przyjęcie obowiązkowych celów okresowych. Kurs 
proponowany 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 tym sensie należy uważać ten kurs za absolutnie konieczne 
minimum.

Poprawka 280
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – litera B – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia, że zostaną zrealizowane ogólne cele WE i państw członkowskich do 
2020 r., konieczne jest także 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 281
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria, o których mowa w art. 13 ust. 3, 
są następujące: 

Kryteria, o których mowa w art. 13 ust. 3 
stosuje się wyłącznie dla systemów 
certyfikacji: 

Or. de

Uzasadnienie

System certyfikacji instalatorów określony w załączniku IV jest wymagany tylko wtedy, jeśli w 
państwach członkowskich nie istnieją wydajne systemy kwalifikacji zawodowych. Z punktu 
widzenia przedsiębiorców dodatkowa obowiązkowa certyfikacja, obok szkolenia 
charakteryzującego się wysokimi wymaganiami pod względem treści i czasu, powodowałaby 
jedynie niepotrzebne dodatkowe biurokratyczne utrudnienia. O ile wymagane będą 
dodatkowe szkolenia i kursy utrwalające, można je będzie zorganizować w ramach 
dobrowolnego dokształcania na rynku.

Poprawka 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VII część A skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Wyliczenia dotyczące gazów cieplarnianych należy oprzeć na wartościach rzeczywistych, tak 
aby pobudzić innowacje na rzecz najlepszych osiągnięć w dziedzinie emisji gazów 
cieplarnianych. Pod pewnymi warunkami można stosować szczegółowe wartości dla 
poszczególnych etapów.

Poprawka 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VII część B skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zwłaszcza w przypadku nowej generacji paliw płynnych wyprodukowanych z biomasy
wyliczenia dotyczące gazów cieplarnianych muszą być oparte na wartościach rzeczywistych, 
tak aby pobudzić innowacje na rzecz jak najlepszych osiągnięć w dziedzinie emisji gazów 
cieplarnianych. Ustanowienie w dyrektywie wartości standardowych dla produktów, które nie 
są dostępne w handlu, budzi wątpliwości, nagradzałoby tylko gorsze osiągnięcia i mogłoby 
wprowadzić w błąd konsumentów i politykę.

Poprawka 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
paliw transportowych, biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się w następujący 
sposób:

1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
paliw transportowych, biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się w następujący 
sposób:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu –
eee,
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gdzie gdzie
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

el = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami pokładów węgla 
w związku ze zmianą sposobu użytkowania 
gruntów;

el = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami pokładów węgla 
w związku ze zmianą sposobu użytkowania 
gruntów;

eiluc = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami w zapasach 
węgla wynikającymi z pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów;
esca = ograniczenia emisji z akumulacji 
węgla w glebie poprzez poprawę 
zarządzania rolniczego;

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;

etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;

eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;

eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;

eccs = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji;
eccr = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu; oraz
eee = ograniczenie emisji dzięki 
zwiększonej produkcji energii elektrycznej 
w wyniku kogeneracji.

eee = ograniczenie emisji dzięki 
zwiększonej produkcji energii elektrycznej 
w wyniku kogeneracji.

Or. en
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Poprawka 285
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
paliw transportowych, biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się w następujący 
sposób:

1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
paliw transportowych, biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się w następujący 
sposób:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea, 

gdzie gdzie

E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

el = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami pokładów węgla 
w związku ze zmianą sposobu użytkowania 
gruntów;

el = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami pokładów węgla 
w związku ze zmianą sposobu użytkowania 
gruntów;

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;

etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;

eu= emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;

eu= emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;

eccs = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji;

eccs = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji;

eccr = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu;

eccr = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu;

eee = ograniczenie emisji dzięki 
zwiększonej produkcji energii elektrycznej 
w wyniku kogeneracji.

eee = ograniczenie emisji dzięki 
zwiększonej produkcji energii elektrycznej 
w wyniku kogeneracji.

eesea= ograniczenie emisji poprzez handel 
prawami do emisji. 

Or. de
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Uzasadnienie

Ograniczenia emisji w ramach systemu handlu prawami do emisji CO2 nie zostały 
uwzględnione. Wyłączenie handlu prawami do emisji CO2 nie jest spójne pod względem 
metodyki. Nie ma wyraźnego powodu do nieuwzględnienia ograniczenia emisji CO2
koniecznego do odstąpienia praw do emisji CO2. Podobnie nie wyklucza się możliwości 
podwójnego liczenia ograniczenia emisji przy przekazaniu praw do emisji CO2 przez 
producentów biopaliw i innych oferentów takich praw w krajach trzecich.

Poprawka 286
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
paliw transportowych, biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się w następujący 
sposób:

1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
paliw transportowych, biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się w następujący 
sposób:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu –
eee,

gdzie gdzie

E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

el = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami pokładów węgla 
w związku ze zmianą sposobu użytkowania 
gruntów;

el = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami pokładów węgla 
w związku ze zmianą sposobu użytkowania 
gruntów;

esca = ograniczenia emisji z akumulacji 
węgla w glebie poprzez poprawę 
zarządzania rolniczego;

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;

etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;

eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;

eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;
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eccs = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji;

eccs = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji;

eccr = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego
zastępowaniu; oraz

eccu = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego
wykorzystaniu; oraz

eee = ograniczenie emisji dzięki 
zwiększonej produkcji energii elektrycznej 
w wyniku kogeneracji.

eee = ograniczenie emisji dzięki 
zwiększonej produkcji energii elektrycznej 
w wyniku kogeneracji.

Or. en

Uzasadnienie

Rola węgla w glebie musi być uwypuklona. Jest to ważne, zwłaszcza że niektóre produkcje, w 
szczególności uprawy wieloletnie, mogą pomóc w zwiększeniu składowania węgla w glebie. W 
przypadku terenów zdegradowanych i obszarów brzeżnych, o niskiej żyzności, taki wzrost 
może pomóc w przekształceniu terenów zdegradowanych w tereny produkcyjne.

Poprawka 287
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
paliw transportowych, biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się w następujący 
sposób:

1. Emisję gazów cieplarnianych 
spowodowaną produkcją i stosowaniem 
paliw transportowych, biopaliw i innych 
biopłynów oblicza się w następujący 
sposób:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee
– eesea,

gdzie gdzie

E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

etd = emisja spowodowana transportem i etd = emisja spowodowana transportem i 

Adlib Express Watermark



PE407.817v01-00 152/165 AM\727647PL.doc

PL

dystrybucją; dystrybucją;
eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;

eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;

eccs = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji;

eccs = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji;

eccr = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu; oraz

eccr = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu; oraz

eee = ograniczenie emisji dzięki 
zwiększonej produkcji energii elektrycznej 
w wyniku kogeneracji.

eee = ograniczenie emisji dzięki 
zwiększonej produkcji energii elektrycznej
w wyniku kogeneracji.

eccs = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji;

eccs = ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji;

Or. fr

Uzasadnienie

W dokumencie nie uwzględnia się ograniczeń emisji gazów cieplarnianych uzyskanych dzięki 
systemowi handlu kwotami emisji CO2. Wykluczenie handlu kwotami emisji CO2 w postaci 
zaproponowanej przez Komisję nie ma sensu. Nie można także wykluczyć, że ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych zostaną policzone dwa razy w przypadku sprzedaży w krajach 
trzecich praw do emisji CO2 przez producentów biopaliw. Z tego powodu należałoby 
uzupełnić punkt 1 o dodatkową kategorię.

Poprawka 288
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W fazie produkcji rolnej wielkość emisji 
N2O będących rezultatem stosowania 
nawozów azotowych jest szacowana na 
1% w przypadku emisji bezpośrednich i na 
0,33% w przypadku emisji pośrednich. 
Ogólnie biorąc - i jest to jeszcze bardziej 
prawdziwe wraz z zaprzestaniem 
odłogowania - uprawy energetyczne nie 
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znajdują się na gruntach nieuprawianych, 
lecz zastępują inne uprawy, które także 
produkują N2O. Należałoby zatem 
przypisać do upraw energetycznych 
jedynie różnicę w emisji N2O, jeżeli 
takowa istnieje.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie jest podana ani metoda obliczania emisji N2O do stosowania przez poszczególne branże 
produkcyjne, ani jakakolwiek wartość odniesienia do uwzględnienia w obliczeniach. Z tego 
powodu należałoby zastosować metodę używaną przez Międzyrządowy Zespół do spraw 
Zmian Klimatycznych (w dokumencie IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories). Wraz ze zniknięciem odłogowania należałoby zatem przypisać do upraw 
energetycznych jedynie różnicę w emisji N2O, jeżeli takowa istnieje.

Poprawka 289
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Emisja spowodowana wydobyciem lub 
uprawą surowców, eec, obejmuje emisje 
spowodowane samym procesem 
wydobycia lub uprawy, gromadzeniem 
surowców, odpadami i wyciekami, 
produkcją chemikaliów i produktów 
stosowanych w procesie wydobycia lub 
uprawy. Wyklucza się wychwytywanie
CO2 w trakcie uprawy surowców. 
Odejmuje się potwierdzone ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych z wypalania w 
zakładach produkcji oleju gdziekolwiek na 
świecie. Szacunkową emisję z upraw 
można określić na podstawie średnich 
wyliczonych dla obszarów geograficznych 
mniejszych od tych przyjętych do 
obliczenia wartości standardowych, jeśli 
nie jest możliwe zastosowanie 
rzeczywistych wartości.

6. Emisja spowodowana wydobyciem lub 
uprawą surowców, eec, obejmuje emisje 
spowodowane samym procesem 
wydobycia lub uprawy, gromadzeniem 
surowców, odpadami i wyciekami, 
produkcją chemikaliów i produktów 
stosowanych w procesie wydobycia lub 
uprawy. Wychwytywanie CO2 w trakcie 
uprawy surowców jest uwzględniane w 
płodozmianie. Odejmuje się potwierdzone 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
z wypalania w zakładach produkcji oleju 
gdziekolwiek na świecie. Szacunkową 
emisję z upraw można określić na 
podstawie średnich wyliczonych dla 
obszarów geograficznych mniejszych od 
tych przyjętych do obliczenia wartości 
standardowych, jeśli nie jest możliwe
zastosowanie rzeczywistych wartości.
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Or. fr

Uzasadnienie

Płodozmian ma pozytywny wpływ na środowisko, zwłaszcza w zakresie bilansu gazów 
cieplarnianych, na ochronę gleby i na bioróżnorodność. Z tego powodu należy rozważyć 
skutki wprowadzenia upraw energetycznych do płodozmianu.

Poprawka 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Emisję w ujęciu rocznym spowodowaną 
zmianami pokładów węgla w związku ze 
zmianą sposobu użytkowania gruntów, el,,
oblicza się równo rozdzielając całkowitą 
emisję na 20 lat. Do obliczenia wielkości 
tych emisji stosuje się następującą zasadę:

7. Emisję w ujęciu rocznym spowodowaną 
zmianami pokładów węgla w związku ze 
zmianą sposobu użytkowania gruntów, el, 
oblicza się równo rozdzielając całkowitą 
emisję na 10 lat. Do obliczenia wielkości 
tych emisji stosuje się następującą zasadę:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

gdzie gdzie
el = emisja w ujęciu rocznym gazów 
cieplarnianych spowodowana zmianami 
pokładów węgla w związku ze zmianą 
sposobu użytkowania gruntów (mierzona 
jako masa równoważnika CO2 na jednostkę 
energii wytworzonej z biopaliwa);

el = emisja w ujęciu rocznym gazów 
cieplarnianych spowodowana zmianami 
pokładów węgla w związku ze zmianą 
sposobu użytkowania gruntów (mierzona 
jako masa równoważnika CO2 na jednostkę 
energii wytworzonej z paliwa 
transportowego produkowanego z 
biomasy);

CSR = zapas węgla na jednostkę 
powierzchni związany z przeznaczeniem 
gruntów odniesienia (mierzony jako masa 
węgla na jednostkę powierzchni, 
obejmująca zarówno glebę jak i 
roślinność). Przeznaczenie gruntów 
odniesienia oznacza przeznaczenie 
gruntów w styczniu 2008 r. lub 20 lat 
przed uzyskaniem surowca, jeśli data ta 
jest późniejsza; 

CSR = zapas węgla na jednostkę 
powierzchni związany z przeznaczeniem 
gruntów odniesienia (mierzony jako masa 
węgla na jednostkę powierzchni, 
obejmująca biomasę na powierzchni lub 
pod powierzchnią ziemi, ściółkę, gleby, 
posusz i produkty ze ściętego drewna, 
zgodnie z wytycznymi IPCC z 2006 r. 
dotyczącymi sporządzania krajowych 
inwentaryzacji gazów cieplarnianych –
tom 4). Przeznaczenie gruntów odniesienia 
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oznacza przeznaczenie gruntów w styczniu 
2008 r.

CSA = zapas węgla na jednostkę 
powierzchni związany z rzeczywistym 
przeznaczeniem gruntów (mierzony jako 
masa węgla na jednostkę powierzchni, 
obejmująca zarówno glebę jak i 
roślinność).

CSA = zapas węgla na jednostkę 
powierzchni związany z rzeczywistym 
przeznaczeniem gruntów (mierzony jako 
masa węgla na jednostkę powierzchni, 
obejmująca biomasę na powierzchni lub 
pod powierzchnią ziemi, ściółkę, gleby, 
posusz i produkty ze ściętego drewna, 
zgodnie z wytycznymi IPCC z 2006 r. 
dotyczącymi sporządzania krajowych 
inwentaryzacji gazów cieplarnianych –
tom 4).

MWCO2 = masa cząsteczkowa CO2 = 
44.010 g/mol;

MWCO2 = masa cząsteczkowa CO2 = 
44.010 g/mol;

MWCO2 = masa cząsteczkowa węgla = 
44.010 g/mol; oraz

MWCO2 = masa cząsteczkowa węgla = 
44.010 g/mol; oraz

P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo lub 
inny biopłyn na jednostkę powierzchni w 
jednym roku).

P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez paliwa 
transportowe i inne paliwa płynne 
produkowane z biomasy na jednostkę 
powierzchni w jednym roku).

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby ponownie wynajdywać koło. Wytyczne Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) z 2006 r. dotyczące sposobu składania sprawozdań o emisjach gazów 
cieplarnianych podają wartości dla zapasu węgla na jednostkę powierzchni. Są one 
stosowane przez państwa członkowskie w ramach Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Poprawka 291
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 8 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Dla celów ust. 7 można zastosować 
następujące wartości zarówno dla CSR i C:

8. Dla celów ust. 7 można, z wyjątkiem 
zmian użytkowania gruntów w 
rozumieniu art. 15 ust. 3 i 4, zastosować 
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następujące wartości zarówno dla CSR i C:

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komisję uregulowanie powinno zagwarantować uwzględnienie 
negatywnych skutków zmian w użytkowaniu gruntów. Uregulowanie to prowadzi jednak do 
zrównania (np. w lasach tropikalnych) stałych zasobów węgla z zasobami w jednorocznych 
lub wieloletnich uprawach. W efekcie dla odpowiedniego uzysku biomasy straty stałych 
zasobów węgla mogą zostać zrekompensowane lub nadmiernie zrekompensowane poprzez 
odnawialne lub krótko dostępne zasoby węgla w jednorocznych lub wieloletnich uprawach w 
postaci biomasy.

Zgodnie z wartościami określonymi w pkt 8 prowadzi to do sytuacji, w której, np., założenie 
plantacji palm olejowych na obszarze wykarczowanego lasu tropikalnego skutkuje 
teoretycznym wzrostem zasobów węgla z 82 t/ha do 189 t/ha (por. standardowe wartości w 
załączniku VII C ust. 8), tzn., że zmiana użytkowania gruntów z lasów tropikalnych na 
plantację palm olejowych daje dodatkowy zysk w wysokości 133 g CO2eq/ MJ oleju 
palmowego. Takie preferencyjne traktowanie biopaliw pochodzących z surowców uzyskanych 
z upraw na obszarze wykarczowanych lasów tropikalnych zamiast ograniczenia wycinania 
lasów doprowadzi do jego zwiększenia. 

Należałoby unikać zrównywania stałych zasobów węgla z zasobami w jednorocznych lub 
wieloletnich uprawach. Należy uwzględniać wyłącznie stałe zasoby węgla.

Poprawka 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Emisje spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów, 
eiluc, mają wartość zerową w przypadku, 
gdy produkcja jest oparta na surowcach, 
w tym odpadach, które nie wymagają 
wykorzystania ornych, pastewnych lub 
trwałych gruntów uprawnych. We 
wszystkich innych przypadkach eiluc ma 
wartość 120 g CO2/MJ.

Or. en
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Uzasadnienie

Emisje gazów cieplarnianych z pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów stosuje się do 
wszystkich paliw transportowych z biomasy, oprócz produkcji z surowców uzyskanych z 
nieużytków, obszarów brzeżnych i terenów zdegradowanych, jeżeli producenci mogą 
udowodnić pozytywny bilans węgla za sprawą bezpośredniej zmiany sposobu użytkowania 
gruntów. Wartość 120 g CO2eq/MJ odzwierciedla najnowsze wyniki badań naukowych Jest 
ona oparta o szacunkowy wzrost zapotrzebowania w samej tylko UE i USA, a zatem jeżeli 
podobną politykę miano by przyjąć w innych częściach świata, pośrednie skutki w dziedzinie 
emisji gazów cieplarnianych byłyby jeszcze większe. (Podkreślono zmianę w poprawce 62 
sprawozdawcy).

Poprawka 293
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją, etd, obejmuje emisje 
spowodowane transportem i 
magazynowaniem surowców oraz 
półfabrykatów, a także magazynowaniem i 
dystrybucją wyrobów gotowych. 

10. Emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją, etd, obejmuje emisje 
spowodowane transportem i 
magazynowaniem surowców oraz 
półfabrykatów, a także magazynowaniem i 
dystrybucją wyrobów gotowych. Emisja 
spowodowana transportem i dystrybucją 
do uwzględnienia w pkt. 6 nie jest objęta 
pkt. 10.

Or. fr

Uzasadnienie

Emisja spowodowana transportem i dystrybucją obejmuje emisje spowodowane transportem i 
magazynowaniem surowców. Taka definicja nie pozwala na jasne odróżnienie od emisji 
będących rezultatem wydobywania lub uprawy surowców, o czym mówi pkt 6. Emisje będące 
rezultatem uprawy surowców powinny być uwzględniane wyłącznie na tym etapie w celu 
uniknięcia sytuacji, w której liczy się je dwa razy.
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Poprawka 294
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją, etd, obejmuje emisje 
spowodowane transportem i 
magazynowaniem surowców oraz 
półfabrykatów, a także magazynowaniem i 
dystrybucją wyrobów gotowych.

10. Emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją, etd,, obejmuje emisje 
spowodowane transportem i 
magazynowaniem surowców oraz 
półfabrykatów, a także magazynowaniem i 
dystrybucją wyrobów gotowych, oprócz 
emisji z podstawowej produkcji rolnej
uwzględnianej zgodnie z ust. 6.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza definicja nie została wyraźnie oddzielona od definicji emisji pochodzących z 
produkcji surowców uwzględnianych zgodnie z ust. 6. Emisje powstające podczas produkcji 
rolnej surowców, np. podczas transportu w gospodarstwie, powinny być uwzględniane 
jedynie tam, aby wykluczyć podwójne liczenie.

Poprawka 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
sekwestracji, eccs, odnosi się wyłącznie do 
emisji, której uniknięto poprzez 
wychwytywanie i sekwestrację 
emitowanego CO2 bezpośrednio 
związanego z wydobyciem, transportem, 
przetworzeniem i dystrybucją paliwa.

skreślony

Or. en
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Poprawka 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Ograniczenie emisji dzięki 
wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniu, eccr, odnosi się wyłącznie do 
emisji, której uniknięto poprzez 
wychwytywanie CO2, w którym węgiel 
pochodzi z biomasy i jest stosowany w celu 
zastąpienia CO2 pochodzenia kopalnego, 
stosowanego w produktach handlowych i 
w usługach.

skreślony

Or. en

Poprawka 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Jeśli w procesie produkcji paliwa 
równocześnie powstaje paliwo, dla którego 
oblicza się emisje, oraz jeden lub więcej 
produktów („produkty uboczne”), emisję 
gazów cieplarnianych dzieli się pomiędzy 
paliwo lub jego produkt pośredni i 
produkty uboczne proporcjonalnie do ich 
zawartości energetycznej (określonej na 
podstawie wartości opałowej dolnej w 
przypadku produktów ubocznych innych 
niż energia elektryczna).

15. Jeśli w procesie produkcji paliwa 
równocześnie powstaje paliwo, dla którego 
oblicza się emisje, oraz jeden lub więcej 
produktów („produkty uboczne”), emisję 
gazów cieplarnianych dzieli się pomiędzy 
paliwo lub jego produkt pośredni i 
produkty uboczne w oparciu o metodę 
substytucyjną. Państwa członkowskie 
określają wartości standardowe dla 
typowych produktów ubocznych
poddawane regularnym przeglądom.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość emisji gazów cieplarnianych dla produktów ubocznych powinna odzwierciedlać ich 
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rzeczywistą wartość rynkową lub użyteczność, a nie tylko zawartość energetyczną.

Poprawka 298
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Jeśli w procesie produkcji paliwa 
równocześnie powstaje paliwo, dla którego 
oblicza się emisje, oraz jeden lub więcej 
produktów („produkty uboczne”), emisję 
gazów cieplarnianych dzieli się pomiędzy 
paliwo lub jego produkt pośredni i 
produkty uboczne proporcjonalnie do ich 
zawartości energetycznej (określonej na 
podstawie wartości opałowej dolnej w 
przypadku produktów ubocznych innych 
niż energia elektryczna).

15. Jeśli w procesie produkcji paliwa 
równocześnie powstaje paliwo, dla którego 
oblicza się emisje, oraz jeden lub więcej 
produktów („produkty uboczne”), emisję 
gazów cieplarnianych dzieli się 
odpowiednio pomiędzy paliwo lub jego 
produkt pośredni i produkty uboczne 
proporcjonalnie do ich zawartości 
energetycznej (określonej z zasady na 
podstawie wartości opałowej dolnej w 
przypadku produktów ubocznych innych 
niż energia elektryczna).

Or. de

Uzasadnienie

Alokacja według zawartości energetycznej jest z zasady odpowiednia. Jednak w połączeniu z 
limitami systemu ustalanymi z dużą swobodą w poszczególnych przypadkach występuje 
poważne zakłócenie wyników emisji gazów cieplarnianych, ponieważ emisje całego sytemu 
nie zostały rozdzielone na poszczególne produkty w takiej wysokości, w jakiej zgodnie z 
określonym procesem produkcji należy je przydzielić poszczególnym produktom. Dlatego też 
konieczne jest, aby w poszczególnych przypadkach, jak np. wywar mokry i suszony, stworzyć 
możliwość odpowiedniego podziału, np. na podstawie określonych limitów systemu lub 
zawartości suchej masy odpowiadającej średniej wartości paszy.
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Poprawka 299
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. W obliczeniach, o których mowa w ust. 
15, emisje do podziału to eec + el, + te 
części ep, etd i eee, które występują do tej 
fazy produkcji, i w jej trakcie, w której 
powstaje produkt uboczny. Jeśli w 
odniesieniu do tych produktów ubocznych 
jakiekolwiek emisje przypisano do 
wcześniejszych faz produkcji w cyklu 
życia, uwzględnia się jedynie tę część 
emisji, którą przypisano do pośredniego 
produktu paliwowego w ostatniej fazie 
produkcji, a nie całość emisji.  

16. W obliczeniach, o których mowa w ust. 
15, emisje do podziału to eec + el, + te 
części ep, etd i eee, które występują do tej 
fazy produkcji, i w jej trakcie, w której 
powstaje produkt uboczny. Jeśli w 
odniesieniu do tych produktów ubocznych 
jakiekolwiek emisje przypisano do 
wcześniejszych faz produkcji w cyklu 
życia, uwzględnia się jedynie tę część 
emisji, którą przypisano do pośredniego 
produktu paliwowego w ostatniej fazie 
produkcji, a nie całość emisji.

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, za wyjątkiem resztek pożniwnych, 
w tym słomy, wytłok, plew, kolb i łupin 
orzechów. W przypadku, gdy produkty 
uboczne procesu produkcji biopaliw mają 
wysoką zawartość białka, do celów 
obliczeniowych metoda alokacji masy w 
oparciu o zawartość masy suchej jest 
stosowana proporcjonalnie do tych 
produktów ubocznych.

Odpady, resztki pożniwne, w tym słoma, 
wytłoki plewy, kolby i łupiny orzechów, 
oraz resztki powstałe w łańcuchach 
technologicznych, innych niż łańcuchy 
technologiczne stosujące biopaliwa, 
niedające możliwości ich wykorzystania w 
celach spożywczych lub paszowych, 
uznaje się za materiały nieemitujące 
żadnych gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia, aż do momentu ich zbiórki.

Odpady, resztki pożniwne, w tym słoma, 
wytłoki plewy, kolby i łupiny orzechów, 
oraz resztki powstałe w łańcuchach 
technologicznych, innych niż łańcuchy 
technologiczne przetwarzające biopaliwa 
wprowadzone do gleby są uwzględniane 
proporcjonalnie do ograniczeń emisji 
gazów cieplarnianych, które nastąpią w 
wyniku zmniejszenia ilości nawozów 
mineralnych zastosowanych do 
następnych upraw.

W przypadku paliw produkowanych w 
rafineriach, jednostką analityczną dla 
celów obliczeniowych, o których mowa w 

W przypadku paliw produkowanych w 
rafineriach, jednostką analityczną dla 
celów obliczeniowych, o których mowa w 
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ust. 15, jest rafineria. ust. 15, jest rafineria.

Pojęcie „produkt uboczny” musi być 
określone w zależności od procesu 
produkcyjnego biopaliwa. Przez „produkt 
uboczny” rozumie się każdy produkt 
będący rezultatem ekstrakcji składników 
surowca koniecznych do produkcji 
biopaliwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja uważa, że emisje gazów cieplarnianych z biopaliw produkowanych w oparciu o 
odpady lub resztki pożniwne również są równe zeru.  Tymczasem jeżeli surowce takie jak 
słoma są produkowane, żeby stanowić surowiec do produkcji biopaliw, nie jest właściwe 
uważanie ich za resztki pożniwne. Należy zastosować metodę alokacji energii w celu 
rozłożenia na słomę i ziarno emisji będących rezultatem produkcji rolnej. Zaproponowana 
przez Komisję definicja pojęcia „produkt uboczny” nie jest jasna. 

Poprawka 300
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część 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, za wyjątkiem resztek pożniwnych, 
w tym słomy, wytłok, plew, kolb i łupin 
orzechów, chyba że z takich resztek 
pożniwnych pozyskuje się biopaliwa.

Or. de

Uzasadnienie

Przewidziane wykluczenie resztek pożniwnych z alokacji produktów odpadowych lub ich 
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liczenie z przyjęciem zerowej emisji gazów cieplarnianych wydaje się właściwe z 
metodycznego punktu widzenia, o ile pozostają one w systemie, tzn. są na przykład 
zaorywane. 

Jeśli jednak produkty, takie jak słoma, pozyskiwane są z myślą o wykorzystaniu ich jako 
surowców do produkcji biopaliw, nie jest właściwe zaliczanie ich do resztek pożniwnych. W 
takim przypadku należy zaliczyć słomę i ziarno jako surowce do produkcji biopaliw do dwu 
oddzielnych systemów.

Poprawka 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Jeśli chodzi o biopaliwa, w 
obliczeniach, o których mowa w ust. 4, 
wartość odpowiednika kopalnego (EF) to 
najnowsza, dostępna wartość średnich 
emisji pochodzących z benzyny i oleju 
napędowego wykorzystanych na 
terytorium Wspólnoty, podana na mocy 
[dyrektywy 98/70/WE]. W przypadku 
braku takich danych, zastosowanie ma 
wartość 83.8 g CO2eq/MJ.

17. Jeśli chodzi o paliwa transportowe 
produkowane z biomasy, w obliczeniach, o 
których mowa w ust. 4, wartość 
odpowiednika kopalnego (EF) to 
najnowsza, dostępna wartość rzeczywistych
średnich emisji pochodzących z benzyny i 
oleju napędowego wykorzystanych na 
terytorium Wspólnoty, podana na mocy 
[dyrektywy 98/70/WE] lub 83.8 g 
CO2eq/MJ, zależnie od tego, która wartość 
jest niższa.

Or. en

Poprawka 302
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Jeśli chodzi o biopaliwa, w 
obliczeniach, o których mowa w ust. 4, 
wartość odpowiednika kopalnego (EF) to 
najnowsza, dostępna wartość średnich
emisji pochodzących z benzyny i oleju 
napędowego wykorzystanych na 

17. Jeśli chodzi o biopaliwa, w 
obliczeniach, o których mowa w ust. 4, 
wartość odpowiednika kopalnego (EF) to 
najnowsza, dostępna wartość rzeczywistych
emisji pochodzących z benzyny i oleju 
napędowego wykorzystanych na 
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terytorium Wspólnoty, podana na mocy 
[dyrektywy 98/70/WE]. W przypadku 
braku takich danych, zastosowanie ma 
wartość 83.8 g CO2eq/MJ.

terytorium Wspólnoty, podana na mocy 
[dyrektywy 98/70/WE]. W przypadku 
braku takich danych, zastosowanie ma 
wartość 91 g CO2eq/MJ.

Or. de

Uzasadnienie

Planowane wykluczenie resztek pożniwnych z alokacji dotyczącej produktów ubocznych lub 
przypisanie im zerowej emisji gazów cieplarnianych wydaje się metodologicznie poprawne, 
pod warunkiem że pozostaną one w systemie, np. poprzez zaoranie.

Jeżeli jednak produkty takie jak słoma pozyskiwane są jako surowce do produkcji biopaliw, 
nie jest właściwe zaliczanie ich do resztek pożniwnych. W takim przypadku słoma i ziarno, 
jako surowce do produkcji biopaliw, powinny być umieszczone w dwóch osobnych 
kategoriach.

Poprawka 303
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIIa
Zasady obliczania bilansu energetycznego 

w celu pomiaru skutków zastępowania 
przez biopaliwa

Do oceny rzeczywistych korzyści 
wynikających z zastępowania paliw 
pochodzenia kopalnego biopaliwami 
stosuje się następujący wzór.
NE = Pci - Ef - Et

gdzie 
NE to bilans energetyczny
Ef to energia zużyta podczas uprawy i 
przetwarzania każdego surowca
Et to energia zużyta w transporcie 
Standardowe wartości Ef powinny zostać 
umieszczone w odpowiedniej tabeli, 
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umożliwiając producentom wskazanie 
wartości niższych w stosunku do 
standardowych uzyskanych przy 
zastosowaniu określonych metod. Należy 
bowiem uwzględnić rzeczywiste wartości 
net-energy biopaliw, które w chwili 
obecnej są ogólnie stosunkowo niskie: 
porównanie między wydajnością i cenami 
określa koszt inwestycyjny danego 
zastąpienia.

Or. it

Uzasadnienie

W celu określenia kosztów inwestycyjnych promowania biopaliw należy uwzględnić wszystkie 
koszty związane z ich produkcją: stosując wzór dotyczący bilansu energetycznego, można 
promować wyłącznie technologie najskuteczniejsze, unikając bezkrytycznego uciekania się do 
jakichkolwiek biopaliw ze szkodą dla właściwej ochrony bioróżnorodności i prawa ludzi do 
żywności.

Poprawka 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VII a
Uwzględnienie szczególnych metod 
obliczeń w przypadku biodiesla 
wytwarzanego z torfu, zwłaszcza emisji, 
których uniknięto dzięki osuszonym 
obszarom torfowiskowym, oraz 
„pochłaniaczy” powstałych poprzez 
przyrost biomasy na torfowiskach 
odsłoniętych po wydobyciu torfu.

Or. en
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