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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Paliwa kopalne od długiego czasu są siłą napędową naszej cywilizacji. Jak wiemy, postęp ku 
nowoczesności nie byłby możliwy bez olbrzymich dostaw taniej ropy naftowej, węgla i gazu. 
Ten okres wkrótce jednak się skończy. Potrzebna jest gruntowna transformacja naszych 
systemów energetycznych i transportowych – z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne i 
ekonomikę energetyczną, ale w pierwszym rzędzie ze względu na zmianę klimatu. 
Przez wiele lat zmiana klimatu postrzegana była przede wszystkim jako problem 
środowiskowy. Jednakże dziś istnieje już głęboka świadomość faktu, że zmiana klimatu ma 
wpływ na wszystkie sektory społeczeństwa i jeżeli w związku z nią nie zostaną podjęte 
zdecydowane działania, to może prowadzić do katastrofalnych dla społeczeństwa skutków.

UE na rozdrożu
Jeśli chodzi o przyszłość energetyki, UE znajduje się na rozdrożu. Nie ma idealnego 
rozwiązania problemów klimatycznych i energetycznych. Należy realizować 
wielokierunkowe podejście, którego głównymi filarami będą:

- zwiększona wydajność energetyczna, 
- stopniowa rezygnacja z paliw kopalnych i 
- zakrojone na dużą skalę inwestycje w badania, opracowanie i zastosowanie 

alternatywnych źródeł energii, a przede wszystkim energii odnawialnej.
 Dyrektywa Komisji UE w sprawie odnawialnych źródeł energii stanowi kontynuację decyzji 
Rady Europejskiej z marca 2007 r. Wniosek ten ma na celu ustalenie ogólnego wiążącego 
celu przewidującego 20% udział źródeł energii odnawialnej w zużyciu energii oraz 
minimalnego wiążącego celu przewidującego 10% udział wykorzystania biopaliw w 
transporcie do 2020 r., jak również wiążących celów krajowych do 2020 r., zgodnych z 
ogólnym celem UE wynoszącym 20%. 

 Wniosek Komisji to bardzo potrzebny dokument. W ostatnim czasie Parlament w kilku 
sprawozdaniach wnioskował o zwiększenie udziału energii odnawialnej w koszyku 
energetycznym UE, a nawet rozważał podwyższenie wiążącego celu do 25%. 
Niniejsza opinia komisji ENVI została przygotowana w ramach ściślejszej współpracy z 
komisją przedmiotowo właściwą, ITRE. W porozumieniu ze sprawozdawcą komisji ITRE 
opinia komisji ENVI skupiać się będzie głównie na projektowanym kryterium trwałego 
rozwoju dla biopaliw. 

Bioenergia – element rozwiązania
 Podobnie jak inne źródła odnawialne bioenergia może stanowić cenny wkład w łagodzenie 
zmian klimatu i bezpieczeństwo energetyczne. Ma ona dwie decydujące zalety. Po pierwsze, 
biomasa to energia zmagazynowana i podobnie jak w przypadku paliw kopalnych można 
korzystać z niej w dowolnym czasie. Po drugie, z biomasy można wytwarzać wszystkie 
postacie energii dla nowoczesnej gospodarki: elektryczność, gaz, paliwa płynne i ciepło. 
Bioenergia przyczynia się do tworzenia miejsc pracy na wsi i może przyczynić się do 
zwiększenia zysków w takich sektorach, jak rolnictwo, przetwórstwo spożywcze i leśnictwo. 
Plantacje biomasy mogą pomagać w regeneracji zdegradowanych gruntów, a uprawa drzew, 
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krzewów lub traw może odwrócić zniszczenia gruntów, przy czym dodatkową korzyścią 
będzie produkcja i sprzedaż energii.

 Jednocześnie produkcja bioenergii z natury wiąże się z intensywnym wykorzystaniem 
gruntów, a związane z tym oddziaływanie na środowisko jest znaczne. Niektóre z głównych 
związanych z nią obaw dotyczą wylesiania, utraty różnorodności biologicznej, wypłukiwania 
składników odżywczych z gleby oraz nadmiernego zużycia wody. Pozytywne oddziaływanie 
na środowisko obejmuje regenerację zdegradowanych gleb, stworzenie komplementarnych 
form użytkowania gruntów oraz efekt synergii w postaci produkcji włókien i innych towarów 
niezwiązanych z energetyką. Współczesna koncepcja biorafinerii obejmuje wysokowydajny 
kompleks rolno-przemysłowy, wytwarzający różnorodne produkty – żywność, pasze, paliwa, 
włókna i inne – zwiększając w ten sposób maksymalnie wartość zasobów gruntowych oraz 
surowców pochodzenia biologicznego.
Istnieje cała gama technologii wydajnej konwersji biomasy, zwłaszcza w odniesieniu do 
ciepła i energii elektrycznej. Biomasa wykorzystywana do tych celów jest ogólnie 
preferowana, ponieważ jest zarówno bardziej konkurencyjna, z ekonomicznego punktu 
widzenia, jak i bardziej wydajna środowiskowo.

Fakt, że biomasa może być używana bardziej efektywnie do produkcji ciepła i elektryczności, 
nie wyklucza jej użycia jako paliwa dla transportu. Emisja gazów cieplarnianych ze środków 
transportu stanowi trudne wyzwanie w UE i w większości państw członkowskich wzrasta. Nie 
ma żadnych wątpliwości, że emisja ze środków transportu będzie rosnąć, podczas gdy 
równocześnie ogólnym celem UE jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 30% 
lub więcej. Należy więc poszukiwać alternatywnych rozwiązań, takich jak:

- zwiększona wydajność zużycia paliwa – zwiększone wysiłki na rzecz opracowania 
pojazdów o napędzie elektrycznym, hybrydowym, hybryd podłączanych do sieci i 
napędzanych wodorem samochodów na ogniwa paliwowe, zmiana na inne środki 
transportu, przyśpieszenie rozwoju transportu publicznego, kolejowego itp. i 
używanie biopaliw,

Choć takie alternatywne źródła, jak wodór, elektryczność i napęd hybrydowy są obiecujące, 
trudno jest dziś powiedzieć, która z potencjalnych technologii będzie stanowić 
najskuteczniejszą odpowiedź na wyzwania dotyczące energetyki i klimatu. Wszystkie opcje 
powinny więc pozostać otwarte. 

Biopaliwa w coraz większym stopniu kwestionowane
Zaledwie kilka lat temu biopaliwa były postrzegane przez niektórych jako panaceum na cały 
szereg problemów energetycznych, środowiskowych i kwestii rozwoju obszarów wiejskich. 
Obecnie ich przydatność jest szeroko kwestionowana, zarówno z punktu widzenia 
oczekiwanej redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak również szeregu spodziewanych 
negatywnych skutków. Należą do nich obawy, że intensyfikacja produkcji biopaliw 
doprowadzi do zwiększenia presji na gleby, wodę i różnorodność biologiczną. Pojawiają się 
też obawy, że rozwój produkcji biopaliw wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo 
żywnościowe i przyśpieszy niszczenie lasów tropikalnych. 

Obecnie powierzchnia gruntów zajętych pod uprawy biopaliw wynosi tylko 25 milionów 
hektarów lub około 0,5% z 5 miliardów hektarów światowych zasobów gruntów rolnych. 
Jeśli chodzi o ceny żywności, istnieje olbrzymia liczba czynników mających na nie wpływ –
takich jak niekorzystne warunki pogodowe, spadek zapasów ziarna, ograniczenia w handlu, 
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inwestycje spekulacyjne w towary, zwiększone zapotrzebowanie ze strony rynków 
wschodzących, wyższe ceny ropy naftowej prowadzące do wzrostu kosztów prowadzenia 
działalności rolniczej itp. Jedyny jak dotychczas widoczny wpływ biopaliw na ceny żywności 
związany był z bardzo kontrowersyjnym programem uprawy kukurydzy do produkcji etanolu 
w Stanach Zjednoczonych. 

Oceniając dostępność gruntów pod uprawy energetyczne, zakłada się powszechnie, że w 
pierwszej kolejności należy pokryć zapotrzebowanie na żywność i pasze. Uprawy 
energetyczne nie muszą jednak koniecznie zajmować gruntów ornych. Mogą zamiast tego 
rosnąć na glebach zdegradowanych, co doprowadzi do ograniczenia konfliktu związanego z 
użytkowaniem gleb. W innych przypadkach z rośliny uprawnej jednego rodzaju można 
pozyskiwać wielorakie produkty – w tym żywność, pasze, paliwa, włókna i inne. 
Dostarczanie bodźców ekonomicznych dla upraw roślin bioenergetycznych powinno więc 
skupiać się, tam gdzie to możliwe, na gruntach zdegradowanych, porzuconych lub o słabej 
jakości i mieć na celu zachęcenie do produkcji różnych surowców. 

Fakt, że produkcja biopaliw jak dotychczas nie miała ogólnego negatywnego wpływu na ceny 
żywności, nie wyklucza powstania takich problemów w przyszłości, jeżeli produkcja biopaliw 
ulegnie zwiększeniu i/lub zostanie przeniesiona do wrażliwych regionów. Ponadto, ponieważ 
świat ma do czynienia z wyczerpywaniem się i/lub wyższymi kosztami paliw kopalnych – w 
połączeniu z rosnącym zaludnieniem i zmianami diety – nieuniknione jest wystąpienie 
większej presji na grunty. 

Potencjalne napięcie pomiędzy zwiększoną produkcją biopaliw z jednej strony, a produkcją 
żywności, utratą różnorodności biologicznej i niszczeniem lasów z drugiej należy traktować 
poważnie. Trzeba pójść na trudne kompromisy. Szczególnym wyzwaniem będzie uniknięcie 
dalszego wylesiania. Ryzyko wypierania jest oczywiste. Na przykład w przypadku 
zwiększenia wykorzystania olejów roślinnych do produkcji biodiesla obszary leśne w strefie 
tropikalnej natychmiast pojawiają się jako alternatywa. Jedynym skutecznym sposobem na 
zrównoważenie takich presji mógłby być pewnego rodzaju system kompensacji –
wynagrodzeń za „uniknięcie wylesienia”.

Główny potencjał krajów strefy tropikalnej

Pod względem ilości energii na jednostkę powierzchni rośliny uprawiane w celu produkcji 
biomasy w regionach tropikalnych i subtropikalnych są średnio 4-6 razy bardziej wydajne niż 
typowe rośliny uprawiane w klimacie umiarkowanym. Kraje strefy tropikalnej znajdują się 
pod silnym negatywnym oddziaływaniem intensywnie subsydiowanych sektorów rolnych 
krajów OECD. Reforma rolna mogłaby stworzyć prawdziwe szanse, zwłaszcza dla państw 
najsłabiej rozwiniętych - LDC, na modernizację ich sektorów rolnych, przy czym biopaliwa 
pełniłyby tu rolę czynnika napędzającego. 

Logika handlu bioenergią na osi północ-południe opiera się głównie na dużych różnicach w 
wydajności i w kosztach produkcji. Dlatego też naturalne jest uznanie olbrzymiego potencjału 
w zakresie wydajnej produkcji biopaliw, istniejącego w wielu krajach Afryki i Ameryki 
Łacińskiej. Przywóz z tych krajów powinien stanowić dla Unii Europejskiej godną poparcia 
alternatywę, pod warunkiem że przy produkcji ściśle przestrzegane będą kryteria trwałego 
rozwoju. Jednakże, aby zbudować przemysł produkujący biopaliwa, kraje o najniższych 
dochodach pilnie potrzebują wytworzyć odpowiednią zdolność do działania. W tym 
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kontekście niedawna inicjatywa Komisji, światowy sojusz na rzecz przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym (GCCA), powinna stanowić doskonały instrument. 

Zaleca się ostrożne podejście
Rola sprawozdawcy komisji opiniodawczej sprawozdania wiąże się z poczuciem ogromnej 
odpowiedzialności. Istnieje pilna potrzeba opracowania kryteriów trwałego rozwoju w 
odniesieniu do biopaliw. Jednocześnie jest to niezwykle skomplikowane zadanie. Jeżeli 
jednak wypełni się je właściwie, biopaliwa będą mogły wpłynąć korzystnie na złagodzenie 
zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwo energetyczne. Jeśli nie, to istnieje oczywiste 
ryzyko, że inicjatywa dotycząca biopaliw zakończy się wielką porażką.

Obecnie znajdujemy się na wczesnych etapach prac nad biopaliwami. Realizowana polityka 
musi być ściśle zintegrowana z wysiłkami na rzecz zwiększonej wydajności biopaliw oraz 
pracami nad pojazdami elektrycznymi, ogniwami paliwowymi itp. Ponadto polityka taka musi 
przewidywać silne bodźce do innowacji w zakresie sposobu wykorzystania biomasy. 

Podczas gdy wysiłki badawcze w kierunku następnej generacji biopaliw wyglądają 
obiecująco, problem stanowi horyzont czasowy. Większość specjalistów wątpi, czy 
technologie bazujące na lignocelulozie będą istotnie opłacalne ekonomicznie w perspektywie 
następnych dziesięciu czy piętnastu lat. Jeżeli ta prognoza jest prawidłowa, a UE utrzyma 
10% cel wiążący, produkcja biopaliw będzie gwałtownie się rozwijać, przede wszystkim w 
oparciu o agropaliwa. Może to mieć poważne następstwa dla bezpieczeństwa żywnościowego, 
różnorodności biologicznej i skali zniszczenia lasów tropikalnych. 

Z uwagi na te wszystkie niewiadome – dotyczące zarówno rozwoju technologii, jak i zmian 
struktury użytkowania gruntów – argument ten skłania do rozwagi i ostrożnego podejścia. 
Proponowany 10% cel wiążący wydaje się zbyt optymistyczny. Celem nie powinno być 
osiągnięcie tej wartości za wszelką cenę, lecz raczej stosowanie takiej polityki, która 
przyniesie znaczne korzyści dla klimatu. 

Wniosek Komisji – przegląd krytyczny 
Przedstawiona przez Komisję propozycja kryteriów trwałego rozwoju w odniesieniu do 
biopaliw posiada wyraźne zalety. Istnieje jednak potrzeba dokonania znaczących zmian. 
Na początku, należy podkreślić pewną istotną sprawę. Ustanawiając kryteria trwałego 
rozwoju, UE stwarza rynek preferencyjny dla paliw dla transportu opartych na energii 
odnawialnej. Wynika z tego oczywiście, że UE powinna mieć wszelkie prawo do tego, aby 
wywołać szczególny popyt na takie paliwa. 
Kolejny ogólny komentarz dotyczy faktu, że nie tylko UE czyni wysiłki na rzecz 
wprowadzenia paliw dla transportu opartych na energii odnawialnej. Ostatecznym celem 
powinno być przyjęcie takich kryteriów trwałego rozwoju, które byłyby szeroko akceptowane 
na forum międzynarodowym. Apelujemy do Komisji o rozszerzenie dialogu z innymi 
głównymi uczestnikami, którego celem ma być uzyskanie możliwie najszerszego zrozumienia.

Przegląd wiążącego celu 
W momencie, gdy cel ten został uzgodniony po raz pierwszy przez Radę Europejską, miał on 
charakter warunkowy. Trzy ustalone warunki brzmiały: 1) ustanowienie kryteriów trwałego 
rozwoju, 2) dostępność biopaliw drugiej generacji na rynku i 3) zmiana dyrektywy w sprawie 
jakości paliw. 
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Po rozważeniu wniosków płynących z najnowszych sprawozdań naukowych okazuje się, że 
niepewności związanych z rozpowszechnieniem biopaliw jest wiele. Z tych powodów 
zarówno Komitet Naukowy EOG, jak i WCB (Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji 
Europejskiej) zaleciły wręcz zawieszenie celu w wysokości 10%.

Główne wątpliwości dotyczą dostępności biopaliw drugiej generacji na rynku oraz 
bezpośrednich, jak i pośrednich skutków użytkowania gruntów w celu produkcji biopaliw. Z 
uwagi na liczne dziś niewiadome odpowiedzialnym rozwiązaniem wydaje się uchylenie 
decyzji w sprawie 10% odnawialnych źródeł energii i założenie niższego celu – rzędu 8% -
oraz podjęcie przeglądu całej polityki, w tym i tego celu. 

Wprowadzenie trwałych kategorii energii odnawialnej
Celem przedmiotowej dyrektywy jest promowanie energii odnawialnej. Aby zrealizować cel 
20%, należy zrobić, co się da na rzecz uproszczenia przepisów i uregulowań dotyczących 
produkcji odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem dostępu do sieci i uproszczonych 
procedur administracyjnych. Zasady planowania muszą zostać uproszczone, i to nie tylko w 
odniesieniu do takich projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, które a priori 
mogą zostać uznane za trwałe.

Rozszerzenie kryteriów trwałego rozwoju na biomasę do produkcji energii
Istnieje paląca potrzeba sformułowania kryteriów trwałego rozwoju dla produkcji biopaliw.
Jednakże wyodrębnienie tylko jednego z zastosowań biomasy dla celów energetyki spośród 
innych jest posunięciem nielogicznym. Dlatego też proponuje się rozciągnięcie kryteriów 
trwałego rozwoju na wszystkie zastosowania biomasy dla celów energetyki.
Kryteria dotyczące zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zdania, że proponowane zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 35% jest zbyt mało ambitne. W związku z wyznaczeniem tak niskiego celu 
większość biopaliw dostępnych dziś na rynku będzie kwalifikować się do użytku, co 
spowoduje zarezerwowanie mocy produkcyjnych na rzecz mało wydajnej produkcji, wiążącej 
się z ograniczonymi korzyściami dla klimatu i potencjalnymi pośrednimi skutkami 
użytkowania gruntów. Ponadto, przy progu emisji gazów cieplarnianych wynoszącym tylko 
35%, zaprzepaszczony zostanie znaczący potencjał wydajnej produkcji biopaliw w strefie 
tropikalnej. Wreszcie, choć nie jest to ostatnie zastrzeżenie, wniosek Komisji nie zawiera 
żadnego prawdziwego bodźca dla innowacji i poprawy parametrów emisji gazów 
cieplarnianych. 
Aby w przyszłości paliwa mogły przynieść lepsze efekty w odniesieniu do korzyści 
klimatycznych, sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje wprowadzenie progu w 
wysokości 50% od momentu wejścia w życie. Dodatkowo, aby zachęcić do poszukiwania 
najlepszych alternatyw w zakresie energii odnawialnej w transporcie (w tym również 
elektryczności i wodoru), możliwe systemy wsparcia, w tym subsydia w państwach 
członkowskich, powinny być proporcjonalne do skali spadku emisji gazów cieplarnianych. 

Kryteria dla „obszarów zamkniętych” 
 Wniosek Komisji wyklucza określone rodzaje gruntów z produkcji biopaliw – w postaci 
obszarów zamkniętych, takich jak lasy niezakłócone ludzką działalnością, obszary 
wyznaczone do celów ochrony przyrody, obszary trawiaste o wysokiej różnorodności 
biologicznej itp. Jest to korzystna decyzja. Jednakże proponowana lista „obszarów 
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zamkniętych” nie obejmuje pewnych wrażliwych obszarów i powinna zostać uzupełniona, na 
przykład poprzez przyjęcie kategorii obszarów o wysokiej wartości ochronnej (HCVL). 

W odniesieniu do użytkowania gruntów wniosek Komisji odmalowuje świat w przesadnie 
czarno-białych barwach. Grunty są albo otwarte dla pełnej produkcji, albo ich użytkowanie 
jest zabronione. W lasach Europy, jak również w lasach tropikalnych, powinno być możliwe 
zrównoważone zarządzanie, aby można było używać ograniczonych ilości biomasy, jeśli 
odbywałoby się to w zrównoważony sposób.

Kryteria społeczne 
Wniosek Komisji nie obejmuje kryteriów społecznych, a jedna z przyczyn jest taka, że 
wprowadzenie takich kryteriów byłoby sprzeczne z zasadami WTO. Niniejsze sprawozdanie
zawiera propozycję, aby Komisja sporządzała co dwa lata specjalne sprawozdanie, dotyczące 
całej rozpiętości skutków społecznych zwiększonego popytu i wykorzystania biopaliw. 

Metodologia obliczania redukcji emisji gazów cieplarnianych 
Wnioskowana redukcja emisji gazów cieplarnianych obliczana jest z wykorzystaniem 
metodologii LCA, opisanej w załączniku VII. Metodologia ta jest z zasady wiarygodna i 
wystarczająco elastyczna, aby umożliwić dostosowania po uzgodnieniu kształtu dyrektywy. 

Sugerowane są określone wartości domyślne w odniesieniu do uprawy, produkcji i przewozu 
biopaliw – jak również zmian w użytkowaniu gruntów – które zostaną wykorzystane jako 
wartości referencyjne. Uogólniony sposób ustalania wartości domyślnych należy jednak 
zakwestionować – w odniesieniu do użytkowania gruntów i zmian w użytkowaniu gruntów, 
ale również do uprawy. Wydaje się, że logika wniosku Komisji jest taka, że określony rodzaj 
użytkowania gruntów, jak na przykład uprawa łąk, prowadzi do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych na takim samym poziomie i/lub takiej samej utraty węgla, niezależnie od tego, 
gdzie prowadzona jest produkcja. Łąki różnią się jednak pod względem ilości 
magazynowanego węgla, stąd też nie mogą być opisywane za pomocą pojedynczej wartości 
domyślnej. Ocenia się, że w samej Brazylii istnieje dziesięć typów łąk (cerrados) o 
zróżnicowanych charakterystykach. 

Uznając, że cała nauka dotycząca produkcji biopaliw jest niezwykle złożona, zwłaszcza, jeśli 
chodzi o potencjalnie ogromne skutki bezpośrednich lub pośrednich zmian w użytkowaniu 
gruntów, istnieje potrzeba przyjęcia podejścia o charakterze bardziej regionalnym. 
Zmianę metodologii postuluje się w szczególności w odniesieniu do emisji będących skutkiem 
zmiany formy użytkowania gruntów na podstawie opracowania IPCC, które podaje 
szczegółowe wartości domyślne dla różnych regionów. Istnieją mocne podstawy, aby 
korzystać z metodologii IPCC. Daje ona więcej elastyczności i ma szanse spotkać się z 
szeroką aprobatą, ponieważ już jest szeroko stosowana. 
Należy również wyraźniej uwzględnić rolę węgla zawartego w glebie. Pewne rodzaje 
produkcji, a zwłaszcza te prowadzone w oparciu o rośliny wieloletnie, przyczyniają się do 
zwiększenia ilości zmagazynowanego w glebach węgla, dzięki czemu pomogą przekształcić 
gleby zdegradowane lub gorszej klasy w wydajne grunty. 
W swojej metodologii Komisja pominęła potencjalne emisje gazów cieplarnianych 
wynikające z pośredniej zmiany rodzaju użytkowania gruntu, na przykład w przypadku 
wyparcia przez produkcję biopaliw wcześniej uprawianych tam roślin na inne grunty. Wielu 
specjalistów uważa te skutki za poważne. Nie ma jednak żadnego globalnego modelu, który 
mógłby dostarczyć szczegółowych szacunków dotyczących skali tych skutków. Wydaje się, 
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że bardzo ważne będzie uzupełnienie metodologii LCA jakimś szacunkiem dotyczącym tych 
skutków. Jedną z możliwości, opracowaną przez OKO-Institut, będzie użycie tzw. sumatora 
ryzyka, czyli kary za oczekiwane pośrednie zmiany rodzaju użytkowania gruntów, które 
będzie należało zsumować z wyliczeniami emisji gazów cieplarnianych dla produkcji 
biopaliw na gruntach ornych.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

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, większe stosowanie energii 
uzyskiwanej z biomasy jest jednym ze 
skutecznych narzędzi, dzięki którym 
Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć także na rynek 
paliw.

Or. en

Poprawka 2

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 

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
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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.

źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii jest właściwy 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 są coraz 
silniejsze, 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie jest w coraz 
większym stopniu podważany.

Or. en

Poprawka 3

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 

(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 
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zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG 
zostanie zmieniona, aby umożliwić 
właściwe poziomy mieszania.

zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG 
zostanie zmieniona, aby umożliwić 
właściwe poziomy mieszania. O ile
przebicie się na rynek tzw. biopaliw 
drugiej generacji, przede wszystkim upraw 
lignocelulozowych, wydaje się być mało 
prawdopodobne przed 2020 r., istnieje 
oczywiste ryzyko, że paliwa pochodzenia 
rolniczego całkowicie zdominują rynek –
może to doprowadzić do niezamierzonych 
konsekwencji w odniesieniu do 
bezpieczeństwa żywności, różnorodności 
biologicznej, wylesiania itp.

Or. en

Poprawka 4

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 produkcji 
biopaliw wymaga obecnie bardziej 
ostrożnego podejścia niż przewidywane 
dotychczas. Wiążący cel w postaci 10%-
owego udziału należy zatem ponownie 
rozważyć.

Or. en
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Poprawka 5

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 8% w sektorze 
transportowym. Cele – podobnie jak 
ogólne ramy polityczne, a nie tylko 
metoda obliczania ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych – muszą podlegać 
regularnym przeglądom.

Or. en

Poprawka 6

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 

(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. 
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 stosowania energii odnawialnej w 
transporcie wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
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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.

technicznie możliwe, dużo wyższy 
potencjał wydajnej produkcji biopaliw w 
tropikach i interes osiągnięcia 
maksymalnego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych przemawiają na korzyść 
realizacji znacznej części celu w drodze 
importu. 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. en

Poprawka 7

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, zapewniając pełne 
wykorzystanie zdolności wytwórczej.

Or. en



PE406.140v01-00 14/55 PA\723926PL.doc

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Punkt 34 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) 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.

(34) Produkcja biopaliw, podobnie jak 
inne odnawialne źródłą energii, powinny
być zrównoważone 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. 

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Punkt 39 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów oraz wzrastające 
światowe zapotrzebowanie na biopaliwa i 
inne biopłyny nie powinny zachęcać do 
niszczenia terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Takie wyczerpywalne 
zasoby, których znaczenie dla ludzkości 
zostało uznane przez różnorodne 
instrumenty międzynarodowe, powinny 
być chronione. Ponadto konsumenci we 
Wspólnocie uznaliby niszczenie terenów o 
dużej różnorodności biologicznej, będące 
wynikiem rosnącego stosowania biopaliw i 
innych biopłynów za niemożliwe do 
zaakceptowania z etycznego punktu 
widzenia. Z tych powodów konieczne jest 
określenie kryteriów gwarantujących, że 
biopaliwa i inne biopłyny będą 
kwalifikować się do zachęt jedynie wtedy, 

(39) Zachęty przewidziane w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do biopaliw i 
innych biopłynów oraz wzrastające 
światowe zapotrzebowanie na biopaliwa i 
inne biopłyny nie powinny zachęcać do 
niszczenia terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Takie wyczerpywalne 
zasoby, których znaczenie dla ludzkości 
zostało uznane przez różnorodne 
instrumenty międzynarodowe, powinny 
być chronione. Ponadto konsumenci we 
Wspólnocie uznaliby niszczenie terenów o 
dużej różnorodności biologicznej, będące 
wynikiem rosnącego stosowania biopaliw i 
innych biopłynów za niemożliwe do 
zaakceptowania z etycznego punktu 
widzenia. Z tych powodów konieczne jest 
określenie kryteriów gwarantujących, że 
biopaliwa i inne biopłyny będą 
kwalifikować się do zachęt jedynie wtedy, 
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kiedy istnieje gwarancja, że nie pochodzą 
one z terenów o dużej różnorodności 
biologicznej. Zgodnie z wybranymi 
kryteriami las uznawany jest za las o dużej 
różnorodności biologicznej, jeżeli nie jest 
zakłócony znaczącą ludzką działalnością 
(zgodnie z definicją stosowaną przez 
Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
Narodów Zjednoczonych, Europejską 
Komisję Gospodarczą Narodów 
Zjednoczonych oraz Ministerialny Proces 
Ochrony Lasów w Europie[14] lub jeżeli w 
celu ochrony środowiska naturalnego jest 
chroniony przepisami krajowymi. Ponadto, 
mając na uwadze wysoko bioróżnorodny 
charakter niektórych obszarów trawiastych, 
należy uniemożliwić objęcie zachętami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
biopaliw wyprodukowanych z surowców 
pochodzących z takich terenów. Komisja 
powinna ustanowić odpowiednie kryteria 
lub zakresy geograficzne w celu określenia 
takich wysoko bioróżnorodnych obszarów 
trawiastych zgodnie z najlepszymi 
dostępnymi dowodami naukowymi i 
odnośnymi normami międzynarodowymi.

kiedy istnieje gwarancja, że nie pochodzą 
one z terenów o dużej różnorodności 
biologicznej lub że wydobycie surowców 
nie ma szkodliwego wpływu na 
bioróżnorodność. Zgodnie z wybranymi 
kryteriami las uznawany jest za las o dużej 
różnorodności biologicznej, jeżeli nie jest 
zakłócony znaczącą ludzką działalnością 
(zgodnie z definicją stosowaną przez 
Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
Narodów Zjednoczonych, Europejską 
Komisję Gospodarczą Narodów 
Zjednoczonych oraz Ministerialny Proces 
Ochrony Lasów w Europie[14] lub jeżeli w 
celu ochrony środowiska naturalnego jest 
chroniony przepisami krajowymi. Ponadto, 
mając na uwadze wysoko bioróżnorodny 
charakter niektórych obszarów trawiastych, 
należy uniemożliwić objęcie zachętami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie 
biopaliw wyprodukowanych z surowców 
pochodzących z takich terenów, jeśli są 
one zbierane w sposób, który ma 
szkodliwy wpływ na bioróżnorodność. 
Komisja powinna ustanowić odpowiednie 
kryteria lub zakresy geograficzne w celu 
określenia takich wysoko bioróżnorodnych 
obszarów trawiastych zgodnie z 
najlepszymi dostępnymi dowodami 
naukowymi i odnośnymi normami 
międzynarodowymi. 

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) O ile energia uzyskiwana z biomasy 
nie powinna pochodzić z surowców 
uzyskanych z terenów o uznanej wysokiej 
wartości bioróżnorodności lub z terenów 
zasobnych w węgiel, takich jak lasy 
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niepoddane znacznej działalności
człowieka i/lub obszary stale zalesione, 
presja na lasy naturalne może jednakże
być wielka w wyniku niezamierzonych 
konsekwencji zwiększonej produkcji 
biopaliw. Na przykład, kiedy rośnie popyt 
na oleje roślinne, z uwagi na wzrost 
popytu na biodiesel, jedną z możliwych 
konsekwencji może być wykarczowanie
obszaru leśnego do celów produkcji soi 
lub oleju palmowego. W niektórych 
przypadkach takie karczowanie może być 
przeprowadzane, nawet jeśli jest 
nielegalne w myśl przepisów krajowych 
lub międzynarodowych. Ponadto takiego 
czy innego rodzaju presje na grunty są 
nieuniknioną konsekwencją 
powiększającej się skali lub zakresu 
rzeczywistej i intensywnie wykorzystującej 
grunty działalności. Niemniej jednak 
ważne jest, aby UE dostarczała zachęt, w 
celu zminimalizowania zagrożenia takimi 
skutkami; w szczególności wpieranie 
systemów ochrony lasów tropikalnych, 
takich jak odszkodowanie za „unikniecie 
wylesienia”, powinny być najwyższym 
priorytetem UE.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Punkt 40 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny są produkowane z surowców 
uprawianych w UE, powinny one spełniać 
wymagania UE w zakresie ochrony 
środowiska, obowiązujące w sektorze 
rolnictwa. Stosowanie takich kryteriów w 
odniesieniu do przywozów z krajów 
trzecich jest administracyjnie i technicznie 
niemożliwe.

(40) W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny są produkowane z surowców 
uprawianych w UE, powinny one spełniać 
wymagania UE w zakresie ochrony 
środowiska, obowiązujące w sektorze 
rolnictwa. Stosowanie takich kryteriów w 
odniesieniu do przywozów z krajów 
trzecich jest administracyjnie i technicznie 
niemożliwe. Ponadto zachęca się państwa 
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członkowskie do zbadania, do jakiego 
stopnia włączenie nowego rodzaju upraw 
lignocelulozowych do krajobrazu rolnego 
może służyć wspieraniu ulepszeń 
związanych z prawodawstwem
środowiskowym innym niż wymienione w 
zasadach wzajemnej zgodności wspólnej 
polityki rolnej, czyli w przypadku ochrony 
jakości wody gruntowej i wody 
powierzchniowej, dyrektywa 2000/60/WE.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Punkt 47 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Wymagania dotyczące systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów, powinny zostać 
przeanalizowane przez Komisję do 2010 r.
przy uwzględnieniu konieczności 
gospodarowania zasobami biomasy w 
zrównoważony sposób.

(47) Wymagania dotyczące systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do zastosowań biomasy do celów 
energetycznych, z wyjątkiem biopaliw i 
innych biopłynów, powinny zostać 
przeanalizowane przez Komisję do 2009 r.
przy uwzględnieniu konieczności 
gospodarowania wszystkimi zasobami 
biomasy w zrównoważony sposób. Muszą 
one ewentualnie obejmować także 
działania rolnicze. 

Or. en

Poprawka 13

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 

skreślony
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do obrotu mieszanek oleju napędowego o 
wyższej zawartości biodiesla niż jest to 
przewidziane w normie EN590/2004.

Or. en

Poprawka 14

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, materiału niespożywczego 
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. 

Or. en

Poprawka 15

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

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 8%-owego
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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,

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. en

Poprawka 16

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 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 energii ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności energii z 
biomasy.

Or. en
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Uzasadnienie

Zakres kryteriów zrównoważonego rozwoju powinien zostać poszerzony poza biopaliwa, które 
są małą częścią energii odnawialnej, w celu włączenia do nich zrównoważonych kategorii 
energii odnawialnej, a także wykorzystania biomasy do produkcji energii.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) „obszar o wysokiej wartości 
ochronnej” oznacza
- obszary charakteryzujące się znacznym 
zagęszczeniem w skali światowej, 
regionalnej lub krajowej wartości 
bioróżnorodnych (np. endemizm, 
zagrożone gatunki, schronienia); 
- znaczące w skali światowej, regionalnej 
lub krajowej duże obszary krajobrazowe, 
gdzie istnieją żywotne populacje w 
większości lub w pełni naturalnie 
występujących gatunków w naturalnych 
formach rozmieszczenia i zasobności;
- obszary, które znajdują w rzadkich, 
zagrożonych lub narażonych na 
niebezpieczeństwo ekosystemach lub je 
obejmują; 
- obszary, które dostarczają środowisku 
podstawowych usług w nagłych 
sytuacjach (np. ochrona działów 
wodnych, kontrola erozji); 
- obszary posiadające zasadnicze 
znaczenie dla zaspakajania potrzeb 
wspólnot lokalnych (np. środki 
utrzymania, zdrowie); 
- obszary o decydującym znaczeniu dla 
tradycyjnej tożsamości kulturowej 
wspólnot lokalnych (obszary o znaczeniu 
kulturowym, ekologicznym, gospodarczym 
lub religijnym, zidentyfikowanym w 
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trakcie współpracy z takimi wspólnotami 
lokalnymi). 

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja obszaru o wysokiej wartości ochronnej w odniesieniu do art. 15 ust. 3. 
Ramy wysokiej wartości ochronnej zostały pierwotnie opracowane przez Forest Stewardship 
Council (obecnie zawarte w systemie certyfikacji FSC) i dostarczają solidnych ram dla 
identyfikowania obszarów o wysokiej wartości ochronnej, które mogą lub nie mogą być 
chronione na mocy ustawodawstwa krajowego lub konwencji międzynarodowych.

Poprawka 18

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 użycia jako biopaliwo;

(c) „biogaz”: gaz opałowy produkowany z 
biomasy i/lub z części odpadów ulegającej 
biodegradacji, który może być oczyszczony 
do poziomu odpowiadającego jakości gazu 
naturalnego, do stosowania jako 
biopaliwo, lub gaz drzewny;

(d) „biometanol”: metanol produkowany z 
biomasy, do użycia jako biopaliwo;

(e) „biodimetyloeter”: dimetyloeter 
produkowany z biomasy, do użycia jako 
biopaliwo;

(f) „bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy)”: 
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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 ulegającej biodegradacji 
części odpadów, do użycia jako biopaliwo;
(j) „czysty olej roślinny”: olej 
produkowany z roślin oleistych poprzez 
tłoczenie, ekstrakcję lub za pomocą 
porównywalnych metod, czysty lub 
rafinowany, ale niemodyfikowany 
chemicznie, gdy jest kompatybilny z typem 
silnika i odpowiednimi wymogami 
emisyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Definicje te zostały zawarte w dyrektywie 2003/30/WE. Jednakże ponieważ dyrektywa ta 
zostanie zastąpiona od 2012 r., bardzo ważne jest włączenie ich do dyrektywy dotyczącej 
energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Ostatecznym celem jest stopniowe 
wyeliminowanie do 1 stycznia 2050 r. w 
obrębie Unii Europejskiej emisji gazów 
cieplarnianych powstałych przy 
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stosowaniu paliw kopalnych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwalczania zmian klimatycznych emisje powstałe z paliw kopalnych wewnątrz UE 
muszą zostać zredukowanie w przyszłości niemalże do zera.

Poprawka 20

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 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 
środowiska określone w art. 15. Cel ten 
podlega regularnemu przeglądowi co trzy 
lata, począwszy od 2012 r., w oparciu o 
sprawozdanie Komisji, o czym stanowi 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. en

Uzasadnienie

Z uwagi na wszystkie niewiadome w odniesieniu do skutków szybkiego wzrostu produkcji
biopaliw, w oparciu o paliwa rolnicze, pojawia się nieodparty argument na rzecz ostrożności 
i podejścia stopniowego. Proponowany wiążący cel w postaci 10%-owego udziału wydaję się 
za bardzo optymistyczny. Nie należy dążyć do osiągnięcia celu za wszelką cenę. Należy raczej 
wdrażać polityki, które przynoszą znaczne korzyści dla klimatu. Rozsądnym podejściem 
byłoby zatem obniżenie celu i opracowanie polityki opartej na regularnych przeglądach –
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„learn by doing” – zarówno w odniesieniu do całościowych celów, jak i ram politycznych i 
metodologii.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 1 stycznia 2010 r. Komisja 
przedstawi Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu jedną białą księgę 
ustanawiającą wyczerpujący wykaz 
wszystkich odpowiednich przepisów 
prawnych koniecznych do realizacji celu 
określonego w ust. -1.

Or. en

Uzasadnienie

Prace legislacyjne często są dzielone. Jeden dokument, przygotowany przez Komisję, 
obejmujący wszystkie przepisy prawne konieczne do osiągnięcia celu stopniowego 
wyeliminowania wewnątrz Unii Europejskiej emisji gazów cieplarnianych powstałych ze 
stosowania paliw kopalnych byłby bardzo przydatny i sprawiłby, że prace legislacyjne 
związane z zapobieganiem zmianom klimatycznym byłby bardziej przejrzyste i zrozumiałe.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a

Zrównoważone kategorie energii 
odnawialnej

1. Do celów niniejszej dyrektywy, projekty 
z zakresu energii odnawialnej są uważane 
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za środowiskowo zrównoważone, jeśli 
spełniają wymogi niniejszego artykułu. 
2. Z zastrzeżeniem krajowych zasad 
planowania i przepisów wdrażających 
niniejszą dyrektywę, następujące 
kategorie energii odnawialnej są uważane 
za zgodne z niniejszym artykułem:
(a) wszystkie formy energii elektrycznej 
fotowoltaicznej, za wyjątkiem sytuacji, w 
której państwa członkowskie ustanowią 
maksymalną granicę, powyżej której 
wymaga się przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, która nie 
może być niższa od 1MW w odniesieniu do 
wszystkich jednostek jednego planowego 
zastosowania;
(b) energia elektryczna pochodząca z 
turbin wiatrowych, z zastrzeżeniem 
przepisów art. 5;
(c) elektrownie wykorzystujące energię 
słoneczną na szeroką skalę, pod 
warunkiem, że nie są usytuowane na 
aktualnie wykorzystywanych gruntach 
ornych; jednakże państwa członkowskie 
mogą wymagać oceny oddziaływania na 
środowisko w przypadku elektrowni o 
mocy wytwórczej powyżej 5MW, 
położonych w strefach wrażliwych, 
wymienionych z niniejszym artykule, i na 
małych wyspach;
(d) elektrownie wytwarzające zarówno 
ciepło jak i energię elektryczną, 
wykorzystujące wszelkie postacie biomasy, 
o zdolności wytwórczej poniżej 5MW;
(e) wszelkie formy energii elektrycznej 
uzyskiwanej z paliw niekopalnych, 
wytwarzane w gospodarstwach rolnych, z 
zastrzeżeniem art. 12 i 14;
(f) przetwarzanie na skalę przemysłową 
CO2 w paliwo za pomocą technologii 
wykorzystującej algi lub porównywalnej 
technologii, w szczególności gdy stanowi 
to integralną część stosowanych przez 
elktrownie wykorzystujące paliwa kopalne 
lub energochłonne fabryki systemów 
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wychwytywania węgla, jego 
wykorzystywania i składowania.
Nowatorskie technologie wykorzystujące 
energię odnawialną, które nie dowiodły
swojej skuteczności przed wejściem w 
życie niniejszej dyrektywy i które w sposób 
udowodniony spełniają kryteria określone
w niniejszym artykule mogą tymczasowo 
zostać dodane do niniejszego ustępu, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
21 ust. 2, w oczekiwaniu na przegląd 
niniejszej dyrektywy.
3. Żadna elektrownia lub projekt, który 
nie spełnia kryteriów określonych w ust. 
2, może jednak być uważany za zgodny z 
przepisami niniejszego artykułu i art. 15, z 
zastrzeżeniem przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko 
potwierdzającej, że spełniają one przepisy 
niniejszego artykułu.
4. Zgodnie z art. 12 ust. 5 Komisja 
proponuje przepisy dotyczące wydajności 
konwersji energii paliw wytwarzanych 
zgodnie z art. 15 do wykorzystania w 
sektorze transportu.
5. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
specjalne części ich terytorium, takie jak 
parki narodowe lub regionalne, obszary o 
wysokiej wartości bioróżnorodności, 
obszary migracji ptaków, obszary o 
wybitnych walorach naturalnych lub 
krajobrazowych objęte dziedzictwem 
krajowym, strefy wyznaczone na mocy 
dyrektywy siedliskowej i/lub innych 
odpowiednich regulacji 
międzynarodowych z zakresu 
bioróżnorodności, które mogą być 
wykluczone z zakresu wdrażania 
niniejszego artykułu, czy to w odniesieniu 
do produkcji całej energii czy też w 
odniesieniu do szczególnych technologii 
odnawialnych.

Or. en
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Uzasadnienie

We wniosku Komisja potraktowała kryteria zrównoważonego rozwoju środowiska w niemalże 
w pełni negatywnym kontekście, ustanawiając obszary „nienaruszalne”. Ten nowy artykuł 
zmierza do zrekompensowania tego negatywnego bilansu poprzez uwydatnienie tych energii
odnawialnych, które pod pewnymi warunkami w odniesieniu do skali i usytuowania nie 
stanowią żadnego znaczącego zagrożenia związanego ze zrównoważonym rozwojem 
środowiska, przerzucając w ten sposób ciężar dowodu na państwa członkowskie. Projekt nie 
zmierza do ustanowienia wyczerpującego wykazu i wyraźnie zezwala na to, aby technologie, 
czy to istniejące czy też przyszłe, które zapewniają ten sam poziom zrównoważonego rozwoju 
środowiska, zostały szybko wprowadzone do celów planowania i inwestycji. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria zrównoważonego rozwoju
środowiska w odniesieniu do biopaliw i 

innych biopłynów

Kryteria zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do energii z biomasy

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 - ustęp 1 – wprowadzenie

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. Niezależnie do tego, czy surowce zostały 
wytworzone wewnątrz czy też na zewnątrz 
Wspólnoty, energię z biomasy uwzględnia 
się do celów określonych w lit. a), b) i c) 
wyłącznie jeżeli spełnia ona kryteria 
określone w ust. 2 – 7:

Or. en

Uzasadnienie

Tekst powinien być jasny w odniesieniu do stosowania kryteriów. 
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 – ustęp 2

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%.

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 1 
stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane ograniczenie o 35% emisji gazów cieplarnianych nie jest wystarczająco 
ambitne. Ustanawiając taki niski cel, 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 
terenu. Ponadto, proponując tylko 35% próg emisji gazów cieplarnianych, nie docenia się 
znacznego potencjału efektywnej produkcji biopaliw w tropikach. Taki próg nie oferuje żadnej 
rzeczywistej zachęty do innowacji i poprawy wydajności emisji gazów cieplarnianych. Aby w 
przyszłości biopaliwa mogły dostarczać więcej korzyści dla klimatu, wniosek ustanawia cel 
wynoszący 50% ograniczenia emisji gazów cieplarnianych od momentu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy. Biorąc pod uwagę podwyższenie progu, już eksploatowane instalacje 
powinny mieć nieco więcej czasu na dostosowanie (2015 r. zamiast 2013 r.).
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Poprawka 26

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. Energia z biomasy uwzględniona dla 
celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzi z surowców uzyskanych z 
terenów o uznanej wysokiej wartości 
bioróżnorodności, chyba że zostanie 
dostarczony dowód, że jest ona produktem 
działań zrównoważonego zarządzania oraz 
że produkcja i wydobycie tego surowca nie 
ma negatywnego wpływu na 
bioróżnorodność i/lub dowiedziono, że po 
działalności zostaną przywrócone
naturalny skład gatunkowy i naturalne 
procesy. Obejmuje to tereny, które w 
listopadzie 2005 r. lub później posiadały 
status określony w jednej z poniższych 
liter, niezależnie od tego, czy posiadają go 
nadal:

(-a) teren o wysokiej wartości ochronnej;

Or. en

Uzasadnienie

Lista proponowanych „nienaruszalnych” terenów pomija pewne wrażliwe tereny i musi być 
uzupełniona, na przykład poprzez przyjęcie kategorii obszaru o wysokiej wartości ochronnej. 
W pierwotnej wersji wniosku tereny są albo otwarte dla pełnej produkcji biopaliw albo ich 
wykorzystanie jest na nich zabronione. W Europie, tak jak gdziekolwiek indziej, musi być 
możliwe zrównoważone zarządzanie, aby można było wykorzystać ograniczone ilości biomasy, 
jeśli czyni się to w sposób zrównoważony. 

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 15 - ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia kryteria i zakresy 
geograficzne w celu ustalenia obszarów 
trawiastych objętych lit. c). Środek ten, 

skreślony
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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

Poprawka 28

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. Energia z biomasy uwzględniona dla 
celów, o których mowa w ust. 1, nie 
pochodzi z surowców z surowców 
uzyskanych z terenów zasobnych w 
węgiel, chyba że zostanie dostarczony 
dowód, że jest ona produktem strumieni 
odpadów, pozostałości drewna lub praktyk 
zrównoważonego zarządzania. Obejmuje 
to tereny, które w listopadzie 2005 r.
posiadały status określony w jednej z 
poniższych liter, ale już go nie posiadają:

Or. en

Uzasadnienie

W pierwotnym wniosku tereny są albo otwarte dla pełnej produkcji biopaliw albo ich 
wykorzystanie jest na nich zabronione. W Europie, tak jak gdziekolwiek indziej, musi być 
możliwe zrównoważone zarządzanie, aby można było wykorzystać ograniczone ilości biomasy, 
jeśli czyni się to w sposób zrównoważony. 
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Poprawka 29

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 listopadzie 2005 r.

Or. en

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja, we współpracy z właściwymi 
organami w państwach członkowskich i 
państwach trzecich, ustanawia zakresy 
geograficzne w odniesieniu do obszarów 
objętych ust. 3 i 4. 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

Komisja powinna być odpowiedzialna za przedstawienie zakresów geograficznych obszarów 
„nienaruszalnych”, ponieważ złagodziłoby to ciężar dowiedzenia zgodności z kryteriami 
spoczywający na podmiotach gospodarczych, a w szczególności na małych producentach. 
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Poprawka 31

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 energii z biomasy 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.

Or. en

Poprawka 32

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 2009 r.
Komisja przedłoży sprawozdanie na temat 
wszelkich kolejnych 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.

Or. en
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Poprawka 33

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 w 
obszarach, w których występuje deficyt 
wody.

Or. en

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Komisja składa co dwa lata 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wpływu na 
zrównoważony rozwój społeczny we 
Wspólnocie i państwach trzecich 
zwiększonego popytu na biopaliwa oraz 
wpływu polityki UE w zakresie biopaliw 
na dostępność artykułów spożywczych w 
krajach eksportujących, na zdolność 
ludności z krajów rozwijających się do 
zakupu tych artykułów spożywczych oraz 
szersze kwestie dotyczące rozwoju. 
Pierwsze sprawozdanie zostanie 
przedłożone w 2012 r. Sprawozdanie 
obejmuje kwestię poszanowania praw 
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wykorzystania terenów. Sprawozdanie 
określa, dla każdego kraju, który jest 
znaczącym źródłem surowców dla 
wytwarzania biopaliw zużywanych z UE, 
czy kraj ratyfikował i wdrożył każdą z 
poniższych konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy:
(i) konwencję dotyczącą najniższego 
wieku dopuszczenia do zatrudnienia (nr 
138);
(ii) konwencję dotyczącą zakazu i 
natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy 
dzieci (nr 182);
(iii) konwencję o zniesieniu pracy 
przymusowej (nr 105);
(iv) konwencję dotyczącą pracy 
przymusowej lub obowiązkowej (nr 29);
(v) konwencję dotyczącą jednakowego 
wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn 
i kobiet za pracę jednakowej wartości (nr 
100);
(vi) konwencję dotyczącą dyskryminacji w 
zakresie zatrudnienia i wykonywania 
zawodu (nr 111);
(vii) konwencję dotyczącą wolności 
związkowej i ochrony praw związkowych 
(nr 87);
(viii) konwencję dotyczącą stosowania 
zasad prawa organizowania się i rokowań 
zbiorowych (nr 98).
Komisja w stosownych przypadkach 
proponuje właściwe działania.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria społeczne nie zostały włączone do wniosku Komisji, a jednym z podanych powodów 
było to, że byłoby to sprzeczne z zasadami WTO. We wniosku proponuje się, aby Komisja 
przygotowywała specjalne sprawozdane co dwa lata, obejmując w nim cały zakres wpływów 
na społeczeństwo zwiększonego popytu i wykorzystania biopaliw. W razie konieczności 
Komisja powinna proponować działanie naprawcze w oparciu o sprawozdania.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16 - ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy biopaliwa i inne 
biopłyny mają zostać uwzględnione dla 
celów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 
państwa członkowskie wymagają od 
podmiotów gospodarczych wykazania 
spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju środowiska określonych w art. 15. 
W tym celu wymagają od podmiotów 
gospodarczych stosowania systemu bilansu 
masy przewidującego co następuje:

1. W przypadku gdy energia z biomasy ma 
zostać uwzględniona dla celów, o których 
mowa w art. 15 ust. 1, państwa 
członkowskie wymagają od podmiotów 
gospodarczych wykazania spełnienia 
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
określonych w art. 15. W tym celu 
wymagają od podmiotów gospodarczych 
stosowania systemu bilansu masy 
przewidującego co następuje:

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) partie surowców lub biopaliw o 
różnych właściwościach zrównoważenia 
mogą być mieszane;

(a) partie surowców lub biopaliw o 
różnych właściwościach zrównoważenia 
mogą być mieszane, pod warunkiem, że 
wszystkie partie spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju, określone w 
art. 15; 

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie partie powinny spełniać kryteria, w przeciwnym przypadku bowiem istniałoby 
oczywiste ryzyko, że biopaliwa i biopłyny, z niskim wskaźnikiem emisji gazów cieplarnianych 
będą po prostu mieszane z biopaliwami i biopłynami o wysokim wskaźniku emisji, i w ten 
sposób będą one spełniać kryteria.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu przedłożonym w 2009 r. 
Komisja przedstawi dalsze propozycje 
dotyczące systemu weryfikacji zgodności z 
kryteriami zrównoważonego rozwoju, 
określonymi w art. 15, w odniesieniu do 
wszystkich postaci energii z biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

O ile proponuje się, aby rozszerzono kryteria z biopaliw na wszystkie zastosowania energii z 
biomasy, brakuje solidnej metodologii weryfikacji zgodności w odniesieniu do innych niż 
biopaliwa zastosowań energii z biomasy. A zatem Komisja w sprawozdaniu, które przedłoży w 
2009 r. powinna zaproponować takie rozszerzenie.

Poprawka 38

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 
Rady, 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 

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 
Rady, 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 
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metoda uwzględnia charakterystykę gleby, 
klimat i spodziewany zbiór surowców.

przy sporządzaniu wykazu.

Or. en

Poprawka 39

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 wartości typowych i 
standardowych określonych w załączniku 
VII, ze szczególnym uwzględnieniem 
emisji pochodzących z uprawy. W 
odniesieniu do wartości typowych i 
standardowych dotyczących upraw, 
Komisja przedstawi do dnia 31 grudnia 
2010 r. nowy zestaw wartości typowych i 
standardowych, który odzwierciedla 
warunki regionalne i klimatyczne. W 
procesie przeglądu należy ubiegać się o 
opinie producentów zarówno z państw 
trzecich jak i z państw członkowskich. 
Ponadto Komisja ocenia, a w razie 
konieczności proponuje, wartości typowe i 
standardowe dotyczące upraw przy użyciu 
zrównoważonych metod rolnych i 
ekologicznych stosowanych w
gospodarstwie rolnym. 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

Sugeruje się specjalne wartości standardowe w odniesieniu do upraw, ale są one bardzo 
uogólnione (światowe wartości średnie) i w bardzo małym stopniu odzwierciedlają one 
szerokie zmienne fizyczne. Emisje z upraw mogą bardzo różnić się w zależności od regionu i 
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warunków klimatycznych. Ponadto mierzenie aktualnych emisji z upraw jest trudne i bardzo 
kosztowne. Wraz z emisjami ze zmiany w przeznaczeniu gruntów jest to najtrudniejsza część, 
dla której należy ustanowić wartości typowe i standardowe. W związku z tym bardzo ważne 
jest, aby Komisja przedstawiła uwzględniające właściwości regionów wartości dla produkcji, 
które w sposób właściwszy odzwierciedlają różnice regionalne. W przeciwnym wypadku 
istnieje znaczne ryzyko, że przedmiotowa dyrektywa będzie zmuszać podmioty gospodarcze do 
przeznaczania dużej ilości środków na pomiary, co będzie mieć negatywny wpływ na małych 
producentów, którzy mogą nie posiadać takich środków.

Poprawka 40

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 80% 
wartości dla procesów produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wartości standardowe powinny być ustanowione zgodnie z jednolitą zasadą. Podejście 
przyjęte przez Komisję w jej wniosku polegało na odjęciu 40% od wartości typowych dla 
procesów. Niezależnie od tego czy ma to charakter restrykcyjny czy też nie, w pełni opiera się 
na zmienności. W niektórych przypadkach prawdopodobnie byłoby to restrykcyjne, a w innych 
w ogóle nie byłoby restrykcyjne.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 18 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy szczegółowe dotyczące biopaliw Przepisy szczegółowe dotyczące 
wspierania wykorzystywania energii 

odnawialnej w transporcie
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Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
opinia publiczna została poinformowana o 
dostępności biopaliw i innych 
odnawialnych paliw transportowych. 
Jeżeli zawartość biopaliw w mieszankach 
pochodnych olejów mineralnych 
przekracza 10% objętościowo, państwa 
członkowskie wymagają, aby było to 
podane w punktach sprzedaży.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
opinia publiczna została szczegółowo 
poinformowana o dostępności i płynących 
dla środowiska korzyściach z 
wykorzystywania wszystkich 
poszczególnych źródeł energii 
odnawialnej w transporcie. Jeżeli 
zawartość biopaliw w mieszankach 
pochodnych olejów mineralnych 
przekracza 10% objętościowo, państwa 
członkowskie wymagają, aby było to 
podane w punktach sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Należy udostępnić informacje nie tylko z odniesieniu do biopaliw, ale także wszystkich 
rodzajów energii odnawialnej wykorzystywanej w transporcie. 

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nazywają
„benzyną EuroBio” i „olejem napędowym
EuroBio” rodzaje benzyny i olejów 
napędowych, które pochodzą z 
hydrorafinacji olejów roślinnych i tłuszczy 
zwierzęcych lub z olejów pirolitycznych 
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uzyskanych z jakiejkolwiek postaci 
biomasy i które pod względem 
chemicznym i pod względem wyników nie 
różnią się lub mają wyższe osiągnięcia od 
benzyny lub oleju napędowego 
uzyskanego z paliwa kopalnego, pod 
warunkiem, że udział biopaliw w 
całkowitej ilości paliwa wynosi co 
najmniej 50% i że użyty wodór nie jest 
uzyskany z paliwa kopalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wszyscy wiemy w oparciu o doświadczanie wprowadzenia benzyny bezołowiowej w latach 
80. i 90. oraz przeprowadzonych następnie przez spółki i detalistów paliwowych badań rynku, 
konsumenci prawidłowo i szybko odpowiadają na wprowadzenie „zielonych” paliw. Ten 
ustęp ma na celu zapewnienie znacznego zwiększenia popytu konsumentów na najlepszą i 
najbardziej zrównoważoną z alternatyw do paliw kopalnych, jednocześnie uznając, że 
zwiększenie przez producentów produkcji do w pełni „zielonego” standardu, w postaci 
domieszek w proporcji 50-100% paliw niekopalnych, będzie czasochłonne.

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie nazywają
„benzyną EuroBioblend” i „olejem 
napędowym EuroBioblend” rodzaje 
benzyny i olejów napędowych, o których 
mowa w ust. 1a , w których proporcja 
biopaliwa w mieszance wynosi co 
najmniej 10%, ale jest mniejsza od 50%. 
Proporcja biopaliw stosowanych do celów 
niniejszego ustępu jest podnoszona 
zgodnie z proporcją określoną w art. 15 
ust. 2.

Or. en
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2010 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku V na stacjach 
paliw posiadających więcej niż dwie 
pompy z olejem napędowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2014 r. oleju napędowego 
spełniającego wymogi specyfikacji 
określone w załączniku VI lub innego 
oleju napędowego o minimalnej 
zawartości biopaliwa wynoszącej 5% 
objętościowo na stacjach paliw 
posiadających więcej niż dwie pompy z 
olejem napędowym.

skreślony

Or. en
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Poprawka 47

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. en

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wszelkie wsparcie, w tym zachęty 
finansowe, ustanowione przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do produkcji 
na szeroką skalę i wykorzystania/zużycia 
energii odnawialnej w transporcie, jest 
proporcjonalne do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Badania i rozwój w 
obszarze energii odnawialnej w 
transporcie, a także rozwój 
zrównoważonych systemów transportu są 
silnie wspierane zarówno na szczeblu 
państwa członkowskiego jak i na szczeblu 
wspólnotowym i mogą otrzymać 
dodatkowe wsparcie.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zachęt dla najlepszych alternatyw dla energii odnawialnej w transporcie 
(w tym także energii elektrycznej i wodorowej) ewentualne systemy wsparcia w państwach 
członkowskich, w tym dotacje, powinny być proporcjonalne do ograniczenia emisji gazów 
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cieplarnianych. 

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 19 - ustęp 3 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W pierwszym sprawozdaniu państwa 
członkowskie określają, czy zamierzają:

3. W pierwszym sprawozdaniu państwa 
członkowskie określają, czy, a jeśli tak to 
kiedy, zamierzają:

Or. en

Poprawka 50

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, 
społeczeństwa i kosztów różnych biopaliw, 
wpływu na nie polityki importowej 
Wspólnoty, wpływu na bezpieczeństwo 
dostaw oraz sposobów uzyskania 
zrównoważonego podejścia do produkcji 
krajowej i importu;

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 20 - ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wpływu unijnej polityki w zakresie 
biopaliw na dostępność środków 

(c) wpływu unijnej polityki dotyczącej 
energii z biomasy na bezpieczeństwo 
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spożywczych w krajach eksportu, 
dostępności cenowej tych środków 
spożywczych w krajach rozwijających się
oraz szerszych kwestii związanych z 
rozwojem; oraz 

żywnościowe w krajach rozwijających się, 
w tym potencjalnego wpływu na kraje o 
niskim dochodzie i deficycie żywności oraz 
kraje najsłabiej rozwinięte oraz na 
dostępność i dostęp do żywności w krajach 
eksportujących oraz szerszych kwestii 
związanych z rozwojem; oraz

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik III - rząd 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biodiesel (eter metylowy produkowany z 
oleju roślinnego lub zwierzęcego, jakości 
oleju napędowego, do stosowania jako 
biopaliwo)

FAME (eter metylowy produkowany z 
oleju roślinnego lub zwierzęcego, jakości 
oleju napędowego, do stosowania jako 
biopaliwo)

Or. en

Uzasadnienie
Estry metylowe kwasów tłuszczowych (Fatty Acid Methyl Ester - FAME) są tylko jedyną z 
postaci „biodiesla” i nie powinny służyć wykluczeniu wszystkich innych postaci do celów 
prawodawstwa UE. 

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik III - rząd 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Hydrorafinowany olej roślinny (olej 
roślinny poddany termochemicznej 
obróbce wodorem)

Hydrorafinowany olej roślinny i tłuszcze 
zwierzęce (olej roślinny i tłuszcze 
zwierzęce poddany termochemicznej 
obróbce wodorem)

Or. en
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Uzasadnienie

„Zielone benzyny” i „zielone oleje napędowe” do celów art. 18 mogą być wytwarzane w 
wyniku wielu procesów, w tym obróbki wodorem (w poprawce: hydrorafinowanych) olei 
zwierzęcych i roślinnych, obróbki biomasy za pomocą technologii Fischer-Tropsch oraz 
rafinacji oleju pirolitycznego z biomasy. 

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik III - rząd 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Benzyna Benzyna z paliw kopalnych

Or. en

Uzasadnienie

Źródło tej benzyny powinno zostać wskazane. 

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik III - rząd 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Olej napędowy Olej napędowy z paliw kopalnych

Or. en

Uzasadnienie

Źródło tej benzyny powinno zostać wskazane.
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik III - rząd 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ciężki olej opałowy z paliw kopalnych

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik V skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Te standardy powinny zostać określone przez CEN.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VI skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Te standardy powinny zostać określone przez CEN.
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Poprawka 59

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, 
gdzie

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu –
eccs – eccu – eee 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;

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 

eee = ograniczenie emisji dzięki 
zwiększonej produkcji energii elektrycznej 
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w wyniku kogeneracji. 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 marginalnych, taki wzrost może pomóc w 
przekształceniu terenów zdegradowanych w tereny produkcyjne.

W swej metodologii Komisja pominęła potencjalne emisje gazów cieplarnianych z pośrednich 
zmian sposobu użytkowania gruntów, jak w przypadku gdy produkcja biopaliw prowadzi do 
zastąpienia poprzedniej działalności na innych terenach. Takie skutki są uznawane przez 
niektórych ekspertów za bardziej znaczące od emisji z bezpośrednich zmian sposobu 
użytkowania gruntów.

Poprawka 60

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, e 
l ,, 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, e 
l ,, oblicza się równo rozdzielając 
całkowitą emisję na 20 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 1/20 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);

e l = 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);

CSR = zapas węgla na jednostkę 
powierzchni związany z przeznaczeniem 
gruntów odniesienia (mierzony jako masa 

CSR = zapas węgla na jednostkę 
powierzchni związany z przeznaczeniem 
gruntów odniesienia (mierzony jako masa 
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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;

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;

CSA = zapas węgla na jednostkę 
powierzchni związany z rzeczywistym 
przeznaczeniem gruntów

CSA = zapas węgla na jednostkę 
powierzchni związany z rzeczywistym 
przeznaczeniem gruntów

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 zarówno glebę jak i 
roślinność).

MWCO2 = masa cząsteczkowa CO2 = 
44.010 g/mol;

MWCO2 = masa cząsteczkowa CO2 = 
44.010 g/mol;

MWc = masa cząsteczkowa węgla = 
12.011 g/mol; oraz

MWc = masa cząsteczkowa węgla = 
12.011 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 biopaliwo lub 
inny biopłyn na jednostkę powierzchni w 
jednym roku).

W warunkach, w których znaczna część 
wymiany węgla pomiędzy glebą a 
atmosferą ma postać CH4 należy to 
uwzględnić poprzez zmianę obliczenia dla 
tej części wymiany. W tym celu masę 
cząsteczkową CO2 należy zastąpić masą 
cząsteczkową CH4 (MWCH4) i pomnożyć 
przez CO2 równoważny CH4 określony w 
ust. 5 (MWCH4 = masa cząsteczkowa 
metanu = 16,043 g/mol).

Or. en

Uzasadnienie

Metan jest bardzo silnym gazem cieplarnianym, 23 razy silniejszym niż CO2. W przypadku 
gdy emisje metanu odpowiadają znacznej części całkowitych emisji gazów cieplarnianych 
spowodowanych przez zmianę sposobu użytkowania gruntów, należy uwzględnić te emisje. 
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik VII - część C - ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Dla celów ust. 7 można zastosować 
wartości przedstawione przez 
Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian 
Klimatycznych (Intergovernmental Panel 
on Climate Change - IPCC) w wytycznych 
dotyczących sporządzania krajowych 
inwentaryzacji gazów cieplarnianych 
zarówno dla CSR i CSA

Tabela użytkowanie gruntów Tabela skreślona
Wartości CSR i CSA można zastąpić 
wartościami rzeczywistymi.

Wartości CSR i CSA można zastąpić 
wartościami rzeczywistymi.

Następujące wartości można zastosować 
do obliczenia P:

skreślone

Tabela Tabela skreślona
Wartości te można zastąpić wartościami 
rzeczywistymi.

W przypadku P stosuje się wartości 
rzeczywiste.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do emisji ze zmiany przeznaczenia gruntów proponuje się ulepszoną metodę. 
IPCC już w 1996 r. przedstawił szczegółową, ale uniwersalną metodę w odniesieniu do 
zmiany przeznaczenia gruntów, uaktualnioną w 2006 r., która już jest stosowana przy 
sporządzaniu sprawozdań na mocy protokołu z Kioto. Stosowanie tej metody do obliczania 
emisji z wykorzystania gruntów stanowiłoby znaczne ulepszenie metodologii. Istnieją silne 
powody, aby wykorzystać metodę IPCC. Zapewnia ona większą elastyczność i 
prawdopodobnie zostanie zatwierdzona, ponieważ wiele krajów na świcie już stosuje tę 
metodę. 
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Poprawka 62

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Emisje spowodowane pośrednią 
zmianą przeznaczenia gruntów, eiluc, mają 
wartość zerową w przypadku, gdy 
produkcja biopaliwa jest oparta na 
surowcach, w tym odpadach, które nie 
wymagają wykorzystania ornych, 
pastewnych lub trwałych gruntów 
uprawnych. We wszystkich innych 
przypadkach eiluc ma wartość 20g CO2/MJ.

Or. en

Uzasadnienie

Emisje gazów cieplarnianych z pośredniej zmiany przeznaczenia gruntów dotyczą wszystkich 
produkcji na terenach innych niż obszary jałowe, marginalne lub zdegradowane. Wartość 
20gCO2eg/MJ jest niska w porównaniu z wartością, jaką przedstawiono podczas ubiegłego 
roku w kilku innych oszacowaniach. Jednakże biorąc pod uwagę wiele niewiadomych w 
ocenie skutków pośredniej zmiany przeznaczenia gruntów i dużą rozpiętość wartości, jakie 
zostały zaproponowane, wydaje się rozsądne zastosowanie na początku niskiej wartości.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik VII - część C - ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Ograniczenia emisji z akumulacji 
węgla w glebie poprzez poprawę 
zarządzania rolniczego, esca, mogą być 
uwzględnione pod warunkiem, że nie 
zostały one już uwzględnione w el.

Or. en
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik VII - część C - ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Emisja spowodowana procesami 
technologicznymi, ep, obejmuje emisje 
spowodowane samymi procesami 
technologicznymi, odpadami i wyciekami, 
oraz produkcją chemikaliów lub 
produktów stosowanych w procesach 
technologicznych.

9. Emisja spowodowana procesami 
technologicznymi, ep, obejmuje emisje 
spowodowane samymi procesami 
technologicznymi, odpadami i wyciekami, 
oraz produkcją chemikaliów lub 
produktów stosowanych w procesach 
technologicznych, ale nie obejmuje emisji 
ze spalania resztek pożniwnych. 

Or. en

Poprawka 65

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.

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

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII - część C - ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Ograniczenie emisji dzięki 13. Ograniczenie emisji dzięki 
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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.

wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
wykorzystaniu, eccu, 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 lub paliw kopalnych, 
stosowanych w produktach handlowych i 
w usługach.

Or. en

Uzasadnienie

Wychwycony CO2 może zastąpić CO2 pochodzący ze źródeł paliw kopalnych, ale może także 
być częścią zastąpienia paliw kopalnych, jeśli jest wykorzystywany na przykład w produkcji 
biopaliwa z alg. 

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Załącznik VII - część C - ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Ograniczenie emisji dzięki zwiększonej 
produkcji energii elektrycznej w wyniku 
kogeneracji, eee, uwzględnia się w 
odniesieniu do nadwyżki energii 
elektrycznej produkowanej w ramach 
systemów produkcji paliwa stosujących 
kogenerację, za wyjątkiem przypadków, 
gdy paliwo stosowane w kogeneracji jest 
produktem ubocznym innym niż resztki 
pożniwne. W obliczeniach nadwyżki 
energii elektrycznej przyjmuje się, że 
wielkość jednostki kogeneracyjnej 
odpowiada minimum niezbędnemu, aby 
jednostka kogeneracyjna mogła 
dostarczać ciepło potrzebne do produkcji 
paliwa. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych związane z nadwyżką 
energii elektrycznej uznaje się za równe 
ilości gazów cieplarnianych, które 

14. Ograniczenie emisji dzięki zwiększonej 
produkcji energii elektrycznej w wyniku 
kogeneracji, eee, jeśli zaspakaja 
zapotrzebowanie na użyteczne ciepło w 
procesie produkcji ciepła, i energię 
elektryczną generowaną przez ciepło 
uzyskane z odpadów w procesie produkcji 
paliwa uwzględnia się, za wyjątkiem 
przypadków, gdy paliwo stosowane w 
kogeneracji jest produktem ubocznym 
paliwa transportowego w procesie 
produkcji biomasy. Ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych związane z 
nadwyżką energii elektrycznej uznaje się 
za równe ilości gazów cieplarnianych, 
które zostałyby wyemitowane przez 
średnie szczególne emisje w UE 
pochodzące z wytwarzania energii 
elektrycznej w odniesieniu do energii 
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zostałyby wyemitowane, gdyby w 
elektrowni stosującej to samo paliwo 
wyprodukowano taką samą ilość energii 
elektrycznej jak w jednostce 
kogeneracyjnej.

produkowanej we Wspólnocie oraz 
średnie emisje pochodzące z produkcji 
energii elektrycznej w kraju, gdzie energia 
elektryczna jest produkowana, w 
odniesieniu do energii elektrycznej 
produkowanej w państwach 
nienależących do UE.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych związane z nadwyżką energii elektrycznej powinny 
być uwzględniane jako średnie emisje, ewentualnie obliczane przy wykorzystaniu skrajnego 
podejścia. W przeciwnym przypadku, jak we wniosku Komisji, przedmiotowa dyrektywa 
faworyzowałaby elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne w stosunku do elektrowni 
wykorzystujących biomasę, ponieważ pierwsze otrzymują znaczne środki finansowe na 
stosowanie wysoko wydajnej kogeneracji, podczas gdy drugie nie. W zamian za to należy 
wynagradzać wykorzystanie źródeł energii emitujących mniej gazów cieplarnianych.

Poprawka 68

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 proporcjonalnie do ich 
zawartości energetycznej (określonej na 
podstawie wartości opałowej dolnej w 
przypadku produktów ubocznych innych 
niż energia elektryczna, ogrzewanie lub 
chłodzenie). 

Komisja do dnia 1 stycznia 2010 r. dokona 
oceny, czy odpowiednie jest, do celów 
ustępu pierwszego, stosowanie metod 
substytucji. W oparciu o wyniki tej oceny 
Komisja może zaproponować konieczne 
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zmiany.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia emisji z produktów ubocznych mogą być obliczane przy zastosowaniu metody 
opartej na energii, jak proponuje się we wniosku Komisji. Jednakże produkty uboczne mogą 
odgrywać istotną rolę w innym procesie i mogą doprowadzić do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w tym procesie, niekoniecznie posiadając wysoką „wartości opałową dolną”. 
Poprawka wzywa Komisję do dokonania oceny, czy metoda oparta na energii może być 
zamieniona na bardziej złożone podejście substytucyjne, które może dokładniej 
odzwierciedlać rzeczywiste ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
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