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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W swojej opinii dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie „mapy 
drogowej na rzecz energii odnawialnej” Komisja Rozwoju Regionalnego wezwała Komisję 
Europejską do jak najszybszego przedstawienia wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
energii odnawialnej, wraz z narzędziami służącymi promocji, transferowi technologii 
i upowszechnianiu najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania tego potencjału.

Należy również przypomnieć, że Komisja Rozwoju Regionalnego opowiedziała się za 
średnim poziomem docelowym 25% udziału energii odnawialnej do osiągnięcia do 2020 r. 
oraz za wiążącymi poziomami docelowymi dla sektorów energii elektrycznej, transportu, 
ciepłownictwa i chłodnictwa. Komisja REGI wezwała UE do sprecyzowania zadań, praw 
i obowiązków regionów oraz organów lokalnych w związku z wdrażaniem polityki, zgodnie 
z zasadą pomocniczości.

Należy wspierać „nową politykę energetyczną dla Europy”, gdyż jest ona w pełni zgodna 
z zasadą wyboru koszyka energetycznego przez państwa członkowskie i z zasadą ich 
suwerenności w zakresie pierwotnych źródeł energii, a jednocześnie opiera się na idei 
solidarności między państwami członkowskimi, w celu zapewnienia zintegrowanego 
podejścia do zmian klimatycznych i wyzwań związanych ze wspieraniem równowagi 
ekologicznej. Należy podkreślić, że polityka energetyczna zakładająca wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii daje możliwość prowadzenia zdecentralizowanej polityki 
energetycznej poprzez wykorzystanie potencjału regionalnego i zaspokojenie potrzeb 
regionów. Dlatego właściwe władze powinny uzyskać środki umożliwiające realizację tych 
celów. Ważne jest, aby państwa członkowskie rozważyły wszystkie możliwe technologie 
energii odnawialnej.

Należy zwrócić się do Komisji Europejskiej o wprowadzenie obowiązku kogeneracji, w miarę 
możliwości technicznych, w przypadku gdy energia odnawialna wytwarzana jest z biomasy.
Ponadto Komisja powinna zbadać wpływ projektów dotyczących pieców do spalania drewna 
na lokalny i zrównoważony rozwój sektora drzewnego, gdyż sektor ten w istotny sposób 
przyczynia się do rozwoju regionalnego i dynamizmu gospodarek obszarów wiejskich.

W tym kontekście państwa członkowskie i regiony powinny wspierać inicjatywy i działania 
wszystkich zainteresowanych podmiotów lokalnych zaangażowanych w rozwój odnawialnych 
źródeł energii – władz lokalnych i regionalnych, rolników, leśników, przedsiębiorców 
i planistów, uniwersytety, naukowców i osób prywatnych. Powinny one również zachęcać do 
tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych oraz do ulepszania łańcuchów dostaw 
i marketingu wytwarzanej energii odnawialnej.

Władze regionalne i lokalne powinny dawać przykład europejskim obywatelom, stosując 
odnawialne źródła energii w swoich budynkach, zachęcając do korzystania z biopaliw 
w należących do nich samochodach i oszczędzając energię za pomocą energooszczędnych 
urządzeń.

Należy podkreślić, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a także produkcja 
wyposażenia i maszyn, może stworzyć możliwości rozwojowe dla wielu regionów w całej 
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Europie, szczególnie regionów o ograniczonych możliwościach tworzenia miejsc pracy.

Pełne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wymaga nadal znacznych nakładów 
w dziedzinach takich jak działalność badawcza, rozwój produktów, reklama i wymiana 
najlepszych praktyk.

Należy zdecydowanie podkreślić wartość odnawialnych źródeł energii dla regionów. 
W związku z tym istotne jest, aby wykorzystanie energii odnawialnej służyło celom 
o możliwej do wykazania wartości dodanej. 

POPRAWKI

Komisja Komisji Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w jej 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

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 i ze zrównoważonych 
zasobów torfu w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich UE zrównoważone zasoby torfu stanowią istotne 
regionalne i lokalne źródło ciepła i energii, odpowiadające potrzebom zdecentralizowanych 
i zdywersyfikowanych systemów energetycznych. Paliwo transportowe wytwarzane z torfu 
spełniałoby wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; płynące z niego korzyści 
klimatyczne są takie same, jak w przypadku innych biopaliw. Paliwo transportowe 
wytwarzane z torfu poprawiłoby również komercjalizację 2. generacji technologii Fischer-
Tropsch. Paliwo transportowe wytwarzane z torfu zmniejszyłoby również zależność Unii 
Europejskiej od importu i od ropy.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajowy plan działania. 

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajowy plan działania, na podstawie 
planów działania dotyczących energii, 
opracowanych na szczeblu lokalnym oraz 
regionalnym i koordynowanych w ramach 
polityki planowania regionalnego 
i polityki użytkowania gruntów.

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

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

Or. en

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) krajowe prawodawstwo i procedury 
administracyjne umożliwiają i wspierają 
ustanawianie partnerstw publiczno-
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prywatnych; wspierają też możliwości 
współpracy przedsiębiorstw, sektora 
publicznego, szkół i uniwersytetów w celu 
tworzenia regionalnych klastrów 
innowacyjnych, w duchu strategii 
lizbońskiej.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informowanie i szkolenie Edukacja, szkolenie i badania

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wspierają 
badania nad energią odnawialną oraz 
tworzenie powiązań między ośrodkami 
badawczymi a przemysłem w sposób 
ułatwiający wdrażanie nowych technologii 
i dalszy rozwój produktów.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Biopaliwa i inne biopłyny uwzględnione 
dla celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzą z surowców uzyskanych z:

(a) las niezakłócony znaczącą ludzką 
działalnością, czyli las w którym nie zaszła 
znacząca ludzka interwencja lub miała 
ona miejsce wystarczająco dawno temu, 
tak że możliwe było przywrócenie 
naturalnego składu gatunkowego 
i naturalnych procesów;
(b) obszary wyznaczone do celów ochrony 
przyrody, chyba że przedstawiono dowody, 
że produkcja surowców nie narusza tych 
celów; 

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

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

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

(c) obszary, w przypadku których doszło 
do nielegalnej zmiany wykorzystania 
gruntów lub do zniszczenia 
nienaruszonych terenów podmokłych, co 
może prowadzić do zubożenia zasobów 
węgla w glebie.

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

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne określenie „las niezakłócony znaczącą ludzką działalnością” w art. 15 ust. 3 jest 
pojęciem nieścisłym, wykorzystywanym głównie do celów statystycznych i pozostawiającym 
miejsce dla niejednoznacznych interpretacji tego, które lasy należałyby do tej kategorii. 
W niektórych przypadkach lasy zarządzane w sposób zrównoważony, wykorzystywane 
normalnie do celów gospodarczych mogłyby zostać uznane za nienaruszone lasy o wysokiej 
różnorodności biologicznej i znaleźć się poza docelowym poziomem 10% udziału biopaliw.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

(a) zarządzanie i wycinkę prowadzi się 
zgodnie z ustalonymi przez MCPFE 
kryteriami zrównoważonej gospodarki 
leśnej lub z porównywalnymi kryteriami 
określonymi w ramach innych procesów 
związanych z regionalną polityką leśną;

(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) przestrzega się krajowego 
prawodawstwa dotyczącego lasów 
i ochrony środowiska naturalnego.

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



PA\722339PL.doc 9/10 PE405.967v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Konferencja Ministerialna ds. Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) wymienia obszerny zbiór 
kryteriów i wskaźników dotyczących zrównoważonej gospodarki leśnej, w odniesieniu do 
których wszyscy sygnatariusze muszą prowadzić sprawozdawczość. Kryteria te zostały 
wdrożone również na szczeblu krajowym i są obecnie istotną częścią krajowego 
prawodawstwa dotyczącego lasów w wielu krajach UE. Analogiczne kryteria i wskaźniki 
określono również w innych częściach świata i powinny być stosowane w przypadku 
surowców leśnych pochodzących spoza Europy.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zaangażowanie regionów w ten 
proces i środki podejmowane na szczeblu 
lokalnym i regionalnym;

Or. en

Poprawka 9

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, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu 
na sytuację gospodarczą regionów 
zaangażowanych w ich produkcję, 
dystrybucję i wykorzystywanie;
(aa) wpływu na nie polityki importowej 
Wspólnoty, wpływu na bezpieczeństwo 
dostaw oraz sposobów uzyskania 
zrównoważonego podejścia do produkcji 
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krajowej i importu;

Or. en
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