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Poprawka 1030
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B. Orientacyjny kurs skreślona 
Orientacyjny kurs, o którym mowa w art. 
3 ust. 2, odpowiada następującemu 
udziałowi energii ze źródeł odnawialnych:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005), jako 
średnia dla dwuletniego okresu 2011 -
2012;
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), jako 
średnia dla dwuletniego okresu 2013 -
2014;
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), jako 
średnia dla dwuletniego okresu 2015 -
2016; oraz
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), jako 
średnia dla dwuletniego okresu 2017 -
2018;
gdzie
S2005 = udział dla danego państwa 
członkowskiego w 2005 r. podany w tabeli 
w części A,
oraz
S2020 = udział dla danego państwa 
członkowskiego w 2020 r. podany w tabeli 
w części A.

Or. de

Uzasadnienie

Celem powinno być ograniczenie, a nie zwiększenie biurokracji.
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Poprawka 1031
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B. Orientacyjny kurs B. Obowiązkowy kurs

Or. en

Poprawka 1032
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B. Orientacyjny kurs B. Obowiązkowy kurs dla celów 
okresowych 

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia osiągnięcia ogólnych celów WE i państw członkowskich do roku 2020, 
należy także przyjąć obowiązkowe cele okresowe. Kurs proponowany w ramach 
przedmiotowego załącznika IB zaczyna się na bardzo niskim poziomie i przewiduje 
największy wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ciągu kilku ostatnich lat 
przed rokiem 2020. Niespełnienie tego ograniczenia w znacznym stopniu utrudni państwom 
członkowskim osiągnięcie ich celów do 2020 r. W tym sensie należy uznawać to za absolutne 
wymagane minimum.

Poprawka 1033
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część B – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3 ust. 2, odpowiada następującemu 
udziałowi energii ze źródeł odnawialnych:

Or. en

Poprawka 1034
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik II – Zasada normalizacji 
wyliczeń ilości energii elektrycznej 
pochodzącej z elektrowni wodnych

skreślony

Stosuje się następującą zasadę 
normalizacji wyliczeń ilości energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych w danym państwie 
członkowskim:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

gdzie
N = rok odniesienia;
Q N(norm) = znormalizowana energia 
elektryczna pochodząca ze wszystkich 
elektrowni wodnych państwa 
członkowskiego w roku N, dla celów 
obliczeniowych;
Q i = ilość energii elektrycznej faktycznie 
wyprodukowanej w roku i przez wszystkie 
elektrownie państwa członkowskiego, 
mierzona w GWh;
C i = całkowita zainstalowana moc 
wszystkich elektrowni państwa 
członkowskiego w roku i, mierzona w 
MW.

Or. en
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Poprawka 1035
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – nowa część do dodania na końcu załącznika

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy znane są statystyki 
dotyczące wypływu, ilość wytworzonej 
energii elektrycznej może zostać obliczona 
z wykorzystaniem współczynników 
wypływu z ostatnich 15 lat przy pomocy 
następującego wzoru:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * czas
gdzie
QE’ = wytworzona energia elektryczna
Hm = średni spadek
Vm = średni przepływ
g = przyspieszenie ziemskie
ρ = gęstość
η = sprawność
W przypadku niewielkich ilości energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych przeprowadza się mniejsze 
badania. W takim przypadku 
wystarczające jest roczne sprawozdanie 
w sprawie rzeczywistej ilości wytworzonej 
energii elektrycznej.
Dodatkowa ilość wytworzonej energii jest 
obliczana poprzez procentowy wzrost 
właściwych zmiennych.

Or. de

Uzasadnienie

Zasada normalizacji dotycząca energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wymaga 
rozszerzenia, ponieważ ilość energii elektrycznej wytwarzana w nowym zakładzie nie może 
być odpowiednio przedstawiona, jeżeli podział naturalnych wahań wypływu (+/- 10%) jest 
zbyt niski. Jeżeli ilość energii wytwarzanej w danym zakładzie w ciągu roku wzrośnie w 
sytuacji, gdy maksymalna zdolność produkcyjna nie zostanie zwiększona, dodatkowa ilość 
wytworzonej energii nie zostanie w pełni uwzględniona przez kolejnych 15 lat. W przeciwnym 
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razie udział odnawialnych źródeł energii niedopuszczalnie wzrośnie i będzie jedynie powoli 
malał przez kolejnych 15 lat.

Poprawka 1036
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa
Zasada normalizacji obliczania ilości 

energii elektrycznej pochodzącej z 
elektrowni wiatrowych

W celu obliczenia ilości energii 
elektrycznej wytwarzanej dzięki sile wiatru 
w danym państwie członkowskim 
zastosowanie ma następująca zasada:

gdzie
N = rok odniesienia;
Q N(norm) = znormalizowana ilość 
energii elektrycznej pochodzącej ze 
wszystkich elektrowni wiatrowych 
państwa członkowskiego w roku N, dla 
celów obliczeniowych;
Q i = ilość energii elektrycznej faktycznie 
wyprodukowanej w roku i przez wszystkie 
elektrownie państwa członkowskiego, 
mierzona w GWh;
C i = całkowita zainstalowana moc 
wszystkich elektrowni państwa 
członkowskiego w roku i, mierzona w 
MW.

Or. de

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku elektrowni wodnych, ilość energii elektrycznej pochodzącej 
z elektrowni wiatrowych również może w znacznym stopniu zmieniać się na przestrzeni lat. 
Dlatego też wytwarzanie energii wiatrowej powinno zostać znormalizowane, tak aby 
minimalne okresowe cele ogólnoeuropejskie były porównywalne.

Poprawka 1037
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikacja instalatorów określona w załączniku IV nie jest konieczna, ponieważ możliwe 
jest odniesienie do dyrektywy 2005/36/WE, a dodatkowy przepis oznaczałby jedynie 
bezcelowe zwiększenie biurokracji.

Poprawka 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Następujące kryteria mają zastosowanie 
jedynie do systemów certyfikacji 
określonych w art. 13 ust. 3:

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikacja instalatorów określona w załączniku IV jest konieczna jedynie wtedy, gdy 
w państwach członkowskich nie istnieją żadne właściwe profesjonalne systemy kwalifikacji.
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Poprawka 1039
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Następujące kryteria mają zastosowanie 
jedynie do systemów certyfikacji 
określonych w art. 13 ust. 3:

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikacja instalatorów określona w załączniku IV jest konieczna jedynie wtedy, gdy w 
państwach członkowskich nie istnieją żadne właściwe profesjonalne systemy kwalifikacji. Z 
punktu widzenia operatora, pomijając fakt, że kwalifikacje te są bardzo wymagające, jeżeli 
chodzi o treść i czas, dodatkowa obowiązkowa certyfikacja prowadziłaby jedynie do 
utworzenia dodatkowej niepotrzebnej biurokratycznej przeszkody. Tam, gdzie kwalifikacje i 
ich podwyższanie jest wymagane, możliwe jest zapewnienie tego poprzez dobrowolne 
ponowne szkolenia na rynku.

Poprawka 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Następujące kryteria mają zastosowanie 
jedynie do systemów certyfikacji 
określonych w art. 13 ust. 3:

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikacja instalatorów określona w załączniku IV jest konieczna jedynie wtedy, gdy w 
państwach członkowskich nie istnieją żadne właściwe profesjonalne systemy kwalifikacji. Z 
punktu widzenia operatora, pomijając fakt, że kwalifikacje te są bardzo wymagające, jeżeli 
chodzi o treść i czas, dodatkowa obowiązkowa certyfikacja prowadziłaby jedynie do 
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utworzenia dodatkowej niepotrzebnej biurokratycznej przeszkody. Tam, gdzie kwalifikacje i 
ich podwyższanie jest wymagane, możliwe jest zapewnienie tego poprzez dobrowolne 
ponowne szkolenia na rynku.

Poprawka 1041
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Proces certyfikacji jest przejrzysty i 
jasno zdefiniowany przez państwo 
członkowskie lub wyznaczony przez nie 
organ administracji.

1. Proces certyfikacji jest przejrzysty i 
jasno zdefiniowany przez organ 
certyfikujący wyznaczany i akredytowany 
przez dane państwo członkowskie (zgodnie 
z normą EN ISO 17024).

Or. en

Uzasadnienie

Certyfikacja personelu zgodnie z EN ISO 17024 gwarantuje ciągłe i aktualizowane szkolenia 
(nowe osiągnięcia technologiczne lub zasady i przepisy mogą zostać łatwo wdrożone). 
Ponadto zatwierdzanie zgodnie z EN ISO zapewnia jasne zasady, dzięki którym szkolenia, 
kwalifikacje i umiejętności mogą być porównywalne w całej Europie.

Takie podejście pozwala na wzajemne uznawanie umiejętności we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 1042
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Proces certyfikacji jest przejrzysty i 
jasno zdefiniowany przez państwo 
członkowskie lub wyznaczony przez nie 
organ administracji.

1. Proces certyfikacji jest przejrzysty i 
jasno zdefiniowany przez organ 
certyfikujący wyznaczany i akredytowany 
przez dane państwo członkowskie (zgodnie 
z normą EN ISO 17024).

Or. en
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Uzasadnienie

Certyfikacja personelu zgodnie z EN ISO 17024 gwarantuje ciągłe i aktualizowane szkolenia 
(nowe osiągnięcia technologiczne lub zasady i przepisy mogą zostać łatwo wdrożone). 
Ponadto akredytowanie EN ISO zapewnia jasne zasady, dzięki którym szkolenia, kwalifikacje 
i umiejętności mogą być porównywalne w całej Europie.

Poprawka 1043
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instalatorzy urządzeń wykorzystujących 
biomasę, pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych i urządzeń 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną są certyfikowani w ramach
akredytowanego programu szkoleń lub 
przez akredytowanego organizatora 
szkoleń.

2. Instalatorzy urządzeń wykorzystujących 
biomasę, pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych i geotermii płytkiej oraz
urządzeń wykorzystujących słoneczną 
energię cieplną mają możliwość poddania 
się certyfikacji przez podmiot 
certyfikujący strony trzeciej. Certyfikacja 
jest przyznawana instalatorowi w efekcie 
egzaminu obejmującego zarówno część 
teoretyczną, jak i praktyczną. Instalator 
musi posiadać umiejętności wymagane do 
instalacji właściwych urządzeń i 
systemów, tak aby spełniały one wymogi 
klienta w zakresie ich eksploatacji i 
niezawodności, cechowały się solidną 
jakością rzemieślniczą oraz były zgodne ze 
wszystkimi obowiązującymi zasadami i 
normami, w tym z zasadami dotyczącymi 
oznakowania energetycznego i 
ekologicznego. Egzamin obejmuje ocenę 
w praktyce prawidłowej instalacji kotłów 
lub pieców na biomasę, pomp ciepła, 
instalacji fotowoltaicznych lub instalacji 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zagwarantowana była jakość instalacji.
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Poprawka 1044
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instalatorzy urządzeń wykorzystujących 
biomasę, pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych i urządzeń 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną są certyfikowani w ramach
akredytowanego programu szkoleń lub 
przez akredytowanego organizatora 
szkoleń.

2. Instalatorzy urządzeń wykorzystujących 
biomasę, pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych i urządzeń 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną, a także instalatorzy poziomych 
lub pionowych kolektorów cieplnych (tj. 
przedsiębiorstwa wiertnicze i budowlane)
są certyfikowani przez akredytowany 
organ certyfikujący.

Or. en

Uzasadnienie

Certyfikacja personelu zgodnie z EN ISO 17024 gwarantuje ciągłe i aktualizowane szkolenia 
(nowe osiągnięcia technologiczne lub zasady i przepisy mogą zostać łatwo wdrożone). 
Ponadto akredytacja EN ISO zapewnia jasne zasady, dzięki którym szkolenia, kwalifikacje 
i umiejętności mogą być porównywalne w całej Europie.

Takie podejście pozwala na wzajemne uznawanie umiejętności we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 1045
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instalatorzy urządzeń wykorzystujących
biomasę, pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych i urządzeń 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną są certyfikowani w ramach 
akredytowanego programu szkoleń lub 

2. Instalatorzy urządzeń wykorzystujących 
biomasę, pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych i urządzeń 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną, a także instalatorzy poziomych 
lub pionowych kolektorów cieplnych (tj. 
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przez akredytowanego organizatora 
szkoleń.

przedsiębiorstwa wiertnicze i budowlane)
są certyfikowani przez akredytowany 
organ certyfikujący.

Or. en

Uzasadnienie

Certyfikacja personelu zgodnie z EN ISO 17024 gwarantuje ciągłe i aktualizowane szkolenia 
(nowe osiągnięcia technologiczne lub zasady i przepisy mogą zostać łatwo wdrożone). 
Ponadto akredytacja EN ISO zapewnia jasne zasady, dzięki którym szkolenia, kwalifikacje 
i umiejętności mogą być porównywalne w całej Europie. Wspólne stanowisko Europejskiego 
Stowarzyszenia Pomp Ciepła (European Heat Pump Association – EHPA) i Europejskiego 
Partnerstwa na rzecz Energii i Środowiska (European Partnership for Energy and 
Environment – EPEE) dotyczące dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (strona 5 
z 5). Takie podejście pozwala na wzajemne uznawanie umiejętności we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 1046
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instalatorzy urządzeń wykorzystujących 
biomasę, pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych i urządzeń 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną są certyfikowani w ramach 
akredytowanego programu szkoleń lub 
przez akredytowanego organizatora 
szkoleń.

2. Instalatorzy urządzeń wykorzystujących 
biomasę, pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych i geotermii płytkiej oraz
urządzeń wykorzystujących słoneczną 
energię cieplną są certyfikowani w ramach 
akredytowanego programu szkoleń lub 
przez akredytowanego organizatora 
szkoleń.

Or. en
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Poprawka 1047
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instalatorzy urządzeń wykorzystujących 
biomasę, pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych i urządzeń 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną są certyfikowani w ramach 
akredytowanego programu szkoleń lub 
przez akredytowanego organizatora 
szkoleń.

2. Instalatorzy urządzeń wykorzystujących 
biomasę, pomp ciepła, urządzeń 
fotowoltaicznych i geotermii płytkiej oraz
urządzeń wykorzystujących słoneczną 
energię cieplną są certyfikowani w ramach 
akredytowanego programu szkoleń lub 
przez akredytowanego organizatora 
szkoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria certyfikacji i programy akredytacji należy rozróżnić w odniesieniu do instalatorów 
pomp ciepła i instalatorów urządzeń geotermii płytkiej, ponieważ ich przynależność do 
organizacji zawodowych znacznie się różni, a rzadko jedna osoba czy firma posiada takie 
same kwalifikacje. Należy uwzględnić szczegółowe kryteria certyfikacji instalatorów urządzeń 
geotermii płytkiej.

Poprawka 1048
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Certyfikacja powinna odnosić się 
konkretnie do pokrewnej 
technologii/zastosowania: małych kotłów 
i pieców na biomasę, systemów 
fotowoltaicznych i systemów słonecznej 
energii cieplnej, systemów geotermii 
płytkiej oraz pomp ciepła.

Or. en
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Uzasadnienie

Technologie opierające się na odnawialnych źródłach energii różnią się. Dlatego też dla 
każdej z technologii należy opracować szczegółowe systemy certyfikacji.

Poprawka 1049
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Certyfikacja instalatora jest 
ograniczona w czasie w podobny sposób, 
jak przewidziano w procedurach 
certyfikacji dla instalatorów zwykłych 
urządzeń grzewczych lub w przypadku 
urządzeń fotowoltaicznych czy zwykłych 
urządzeń elektrycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby nie tworzyć niepotrzebnych przeszkód w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, terminy certyfikacji nie powinny przekraczać terminów dla 
konwencjonalnych urządzeń elektrycznych.

Poprawka 1050
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustępy 3-10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Akredytacji programu lub organizatora 
szkoleń dokonują państwa członkowskie 
lub wyznaczone przez nie organy 
administracji. Organ akredytujący 
zapewnia ciągłość i regionalny lub 
ogólnokrajowy zasięg programu szkoleń 
oferowanego przez organizatora szkoleń. 

skreślone
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Organizator szkoleń posiada odpowiednie 
urządzenia techniczne, aby przeprowadzić 
praktyczne szkolenie, w tym sprzęt 
laboratoryjny lub inne odpowiednie 
urządzenia potrzebne do zajęć 
praktycznych. Oprócz podstawowych 
szkoleń ich organizator oferuje także 
krótsze szkolenia przypominające 
obejmujące poszczególne tematy, w tym 
zagadnienia dotyczące nowych 
technologii, umożliwiające ciągłe 
dokształcanie pracowników w zakresie 
instalacji. Organizator szkoleń może być 
producentem urządzeń lub systemu, 
instytucją lub stowarzyszeniem.
4. Akredytowane programy szkoleń 
proponuje się instalatorom z 
doświadczeniem zawodowym, którzy 
przeszli lub przechodzą następujące 
rodzaje szkoleń: 
a) w przypadku instalatorów kotłów i 
pieców na biomasę: jako zasadniczy 
warunek szkolenie dla hydraulików, 
instalatorów urządzeń wodno-
kanalizacyjnych, inżynierów systemów 
grzewczych lub techników urządzeń 
sanitarnych i grzewczych lub 
chłodzących; 
b) w przypadku instalatorów pomp ciepła: 
jako zasadniczy warunek szkolenie dla 
hydraulików lub inżynierów chłodnictwa 
oraz podstawowe umiejętności w zakresie 
elektryki i hydrauliki (obcinanie rur, 
lutowanie połączeń rurowych, klejenie 
połączeń rurowych, izolacja, uszczelnianie 
złączy, sprawdzanie przecieków i 
instalacja systemów grzewczych lub 
chłodzących);
c) w przypadku instalatorów urządzeń 
fotowoltaicznych i wykorzystujących 
słoneczną energię cieplną: jako 
zasadniczy warunek szkolenie dla 
hydraulików, elektryków oraz 
umiejętności w zakresie hydrauliki, 
elektryki i dekarstwa, w tym wiedza w 
zakresie lutowania połączeń rurowych, 
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klejenia połączeń rurowych, uszczelniania 
złączy, sprawdzania przecieków, 
umiejętność łączenia kabli, znajomość 
podstawowych materiałów dachowych, 
obróbka blacharska i uszczelnianie; lub
d) program szkolenia zawodowego dający 
instalatorowi stosowne umiejętności 
odpowiadające trzyletniemu okresowi 
kształcenia w zakresie umiejętności, o 
których mowa w lit. a), b) lub c), w tym 
zajęcia teoretyczne i praktyczne. 
5. Szkolenie prowadzące do certyfikacji 
instalatora obejmuje zarówno część 
teoretyczną jak i praktyczną. Po 
zakończeniu szkolenia instalator musi 
posiadać umiejętności wymagane do 
instalacji właściwych urządzeń i 
systemów, tak aby spełniały one wymogi 
klienta w zakresie ich eksploatacji i 
niezawodności, cechowały się solidną 
jakością rzemieślniczą oraz były zgodne ze 
wszystkimi obowiązującymi zasadami i 
normami, w tym dotyczącymi 
oznakowania energetycznego i 
ekologicznego.
6. Teoretyczna część szkolenia w zakresie 
instalacji kotłów i pieców na biomasę 
obejmuje rynkową sytuację biomasy, 
kwestie ekologiczne, paliwa z biomasy, 
logistykę, przepisy budowlane, ochronę 
przeciwpożarową, dotacje, techniki 
spalania, systemy spalania, optymalne 
rozwiązania hydrauliczne, porównanie 
kosztów i zysków, jak również kwestie 
związane z projektowaniem, instalacją i 
konserwacją kotłów i pieców na biomasę. 
Szkolenie daje odpowiednią wiedzę w 
zakresie unijnych norm technologicznych 
i norm dotyczących paliw z biomasy, 
takich jak granulat, oraz stosownych 
przepisów krajowych i unijnych. 
7. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora pomp ciepła obejmuje sytuację 
rynkową pomp ciepła, zasoby geotermalne 
i temperatury gruntu w różnych 
regionach, identyfikację gleby i skał dla
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określenia współczynnika przewodzenia 
ciepła, logistykę, przepisy budowlane, 
przepisy dotyczące wykorzystania zasobów 
geotermalnych, zasadność zastosowania 
pomp ciepła w budynkach oraz określenie 
najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a 
także wiedzę na temat wymogów 
technicznych takich pomp, 
bezpieczeństwa, filtracji powietrza, 
podłączeń do źródła ciepła i 
rozmieszczenia systemu. Szkolenie daje 
odpowiednią wiedzę w zakresie unijnych 
norm dotyczących pomp ciepła oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:
a) podstawowym zrozumieniem 
właściwości fizycznych i zasad działania 
pompy ciepła, w tym charakterystyki 
obiegu pompy ciepła: związek pomiędzy 
niskimi temperaturami rozpraszacza 
ciepła, wysokimi temperaturami źródła 
ciepła a wydajnością systemu, określenie 
współczynnika efektywności (COP) oraz 
współczynnika sezonowej wydajności 
(SPF);
b) zrozumieniem komponentów i ich 
działania w ramach obiegu pompy ciepła, 
w tym kompresora, zaworu rozprężnego, 
aparatu wyparnego, kondensatora, 
mocowań i osprzętu, smaru, chłodziwa, 
możliwości przegrzania i przechłodzenia 
oraz chłodzenia w pompach ciepła;
c) umiejętnością wyboru i kalibracji 
komponentów w typowych sytuacjach 
instalacyjnych, w tym określenie typowych 
wartości obciążenia cieplnego różnych 
budynków oraz typowych wartości w 
zakresie wytwarzania ciepłej wody na 
podstawie zużycia energii, określenie 
wydajności pompy ciepła na podstawie 
obciążenia cieplnego dla celów 
wytwarzania ciepłej wody, na podstawie 
masy akumulacyjnej budynku i przy 
przerwach w zasilaniu prądem; określenie 
elementu pełniącego funkcję zbiornika 
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buforowego oraz jego pojemności i 
włączenie drugiego układu grzewczego;
8. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora urządzeń fotowoltaicznych i 
urządzeń wykorzystujących słoneczną 
energię cieplną obejmuje sytuację 
rynkową produktów wykorzystujących 
energię słoneczną, kwestie ekologiczne, 
komponenty, charakterystykę i rozmiary 
systemów energii słonecznej, wybór 
odpowiedniego systemu i dobór 
odpowiednich komponentów, określenie 
zapotrzebowania na energię cieplną, 
logistykę, przepisy budowlane, ochronę 
przeciwpożarową, dotacje, porównanie 
kosztów i zysków, jak również kwestie 
związane z projektowaniem, instalacją i 
konserwacją instalacji fotowoltaicznych i 
instalacji wykorzystujących słoneczną 
energię cieplną. Szkolenie daje 
odpowiednią wiedzę w zakresie unijnych 
norm technologicznych i certyfikacji, 
takiej jak Solar Keymark, oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami: 
a) umiejętnością bezpiecznego 
wykonywania pracy przy użyciu 
koniecznych narzędzi i urządzeń oraz 
stosowania zasad i norm bezpieczeństwa, 
oraz umiejętnością identyfikowania 
zagrożeń hydraulicznych, elektrycznych i 
innych związanych z instalacjami 
wykorzystującymi energię słoneczną;
b) umiejętnością identyfikowania 
systemów i ich komponentów właściwych 
dla systemów aktywnych i pasywnych, w 
tym ich konstrukcji mechanicznej, oraz 
określania umiejscowienia komponentów 
oraz konfiguracji i układu systemu;
c) umiejętnością określenia wymaganego 
miejsca, kierunku i nachylenia urządzeń 
fotowoltaicznych i urządzeń 
wykorzystujących energię słoneczną do 
podgrzewania wody, przy uwzględnieniu 
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takich elementów jak cień, dostęp światła 
słonecznego, spójność konstrukcji, 
stosowność takiej instalacji w odniesieniu 
do danego budynku lub klimatu, a także 
umiejętnością wyboru różnych metod 
instalacyjnych odpowiednich dla rodzaju 
pokrycia dachowego oraz równoważenia 
komponentów wchodzących w skład 
instalacji;
d) umiejętnością, w szczególności w 
odniesieniu do systemów 
fotowoltaicznych, dostosowania układu 
elektrycznego, w tym umiejętnością 
określenia prądu znamionowego, wyboru 
odpowiednich typów przewodów i 
właściwej mocy znamionowej dla każdego 
obwodu, umiejętnością określenia 
odpowiedniego rozmiaru, mocy 
znamionowej i rozmieszczenia wszystkich 
potrzebnych urządzeń i podsystemów oraz 
wyboru stosownego punktu połączenia.
9. Szkolenie kończy się egzaminem, na 
podstawie którego wydaje się certyfikat. 
Egzamin obejmuje ocenę w praktyce 
prawidłowej instalacji kotłów lub pieców 
na biomasę, pomp ciepła, instalacji 
fotowoltaicznych lub instalacji 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną.
10. Certyfikat instalatora jest ograniczony 
w czasie, tak aby konieczna była 
przypominająca sesja szkoleniowa w celu 
przedłużenia ważności certyfikatu.

Or. en

Poprawka 1051
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Akredytacji programu lub organizatora 3. Organy certyfikujące są odpowiedzialne 
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szkoleń dokonują państwa członkowskie 
lub wyznaczone przez nie organy 
administracji. Organ akredytujący
zapewnia ciągłość i regionalny lub 
ogólnokrajowy zasięg programu szkoleń 
oferowanego przez organizatora szkoleń. 
Organizator szkoleń posiada odpowiednie 
urządzenia techniczne, aby przeprowadzić 
praktyczne szkolenie, w tym sprzęt 
laboratoryjny lub inne odpowiednie 
urządzenia potrzebne do zajęć 
praktycznych. Oprócz podstawowych 
szkoleń ich organizator oferuje także 
krótsze szkolenia przypominające 
obejmujące poszczególne tematy, w tym 
zagadnienia dotyczące nowych technologii, 
umożliwiające ciągłe dokształcanie 
pracowników w zakresie instalacji. 
Organizator szkoleń może być 
producentem urządzeń lub systemu, 
instytucją lub stowarzyszeniem.

za zapewnianie jakości programu lub 
organizatora szkoleń. Organy te
zapewniają ciągłość i regionalny lub 
ogólnokrajowy zasięg programu szkoleń 
oferowanego przez organizatora szkoleń. 
Organizator szkoleń posiada odpowiednie 
urządzenia techniczne, aby przeprowadzić 
praktyczne szkolenie, w tym sprzęt 
laboratoryjny lub inne odpowiednie 
urządzenia potrzebne do zajęć 
praktycznych. Oprócz podstawowych 
szkoleń ich organizator oferuje także 
krótsze szkolenia przypominające 
obejmujące poszczególne tematy, w tym 
zagadnienia dotyczące nowych technologii, 
umożliwiające ciągłe dokształcanie 
pracowników w zakresie instalacji. 
Organizator szkoleń może być 
producentem urządzeń lub systemu, 
instytucją lub stowarzyszeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Wyznaczanie akredytowanych organów certyfikujących przez państwa członkowskie jest 
proste i bardzo skuteczne, natomiast obowiązkowa akredytacja każdego centrum 
szkoleniowego wiązałaby się ze zbyt dużą liczbą wymogów biurokratycznych i znacznymi 
kosztami. Nałoży to obciążenia administracyjne, które zahamują rozwój rynku energii 
odnawialnych.

Poprawka 1052
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Akredytacji programu lub organizatora 
szkoleń dokonują państwa członkowskie 
lub wyznaczone przez nie organy 
administracji. Organ akredytujący
zapewnia ciągłość i regionalny lub 

3. Organy certyfikujące są odpowiedzialne 
za zapewnianie jakości programu lub 
organizatora szkoleń. Organy te
zapewniają ciągłość i regionalny lub 
ogólnokrajowy zasięg programu szkoleń 
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ogólnokrajowy zasięg programu szkoleń 
oferowanego przez organizatora szkoleń. 
Organizator szkoleń posiada odpowiednie 
urządzenia techniczne, aby przeprowadzić 
praktyczne szkolenie, w tym sprzęt 
laboratoryjny lub inne odpowiednie 
urządzenia potrzebne do zajęć 
praktycznych. Oprócz podstawowych 
szkoleń ich organizator oferuje także 
krótsze szkolenia przypominające 
obejmujące poszczególne tematy, w tym 
zagadnienia dotyczące nowych technologii, 
umożliwiające ciągłe dokształcanie 
pracowników w zakresie instalacji. 
Organizator szkoleń może być 
producentem urządzeń lub systemu, 
instytucją lub stowarzyszeniem.

oferowanego przez organizatora szkoleń. 
Organizator szkoleń posiada odpowiednie
urządzenia techniczne, aby przeprowadzić 
praktyczne szkolenie, w tym sprzęt 
laboratoryjny lub inne odpowiednie 
urządzenia potrzebne do zajęć 
praktycznych. Oprócz podstawowych 
szkoleń ich organizator oferuje także 
krótsze szkolenia przypominające 
obejmujące poszczególne tematy, w tym 
zagadnienia dotyczące nowych technologii, 
umożliwiające ciągłe dokształcanie 
pracowników w zakresie instalacji. 
Organizator szkoleń może być 
producentem urządzeń lub systemu, 
instytucją lub stowarzyszeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Wyznaczanie akredytowanych organów certyfikujących przez państwa członkowskie jest 
proste i bardzo skuteczne, natomiast obowiązkowa akredytacja każdego centrum 
szkoleniowego wiązałaby się ze zbyt dużą liczbą wymogów biurokratycznych i znacznymi 
kosztami. Nałoży to obciążenia administracyjne, które zahamują rozwój rynku energii 
odnawialnych.

Poprawka 1053
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 4 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Akredytowane programy szkoleń 
proponuje się instalatorom z 
doświadczeniem zawodowym, którzy 
przeszli lub przechodzą następujące 
rodzaje szkoleń: 

4. Programy szkoleń proponuje się 
instalatorom z doświadczeniem 
zawodowym, którzy przeszli lub 
przechodzą następujące rodzaje szkoleń: 

Or. en
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Uzasadnienie

Wyznaczanie akredytowanych organów certyfikujących przez państwa członkowskie jest 
proste i bardzo skuteczne, natomiast obowiązkowa akredytacja każdego centrum 
szkoleniowego wiązałaby się ze zbyt dużą liczbą wymogów biurokratycznych i znacznymi 
kosztami. Nałoży to obciążenia administracyjne, które zahamują rozwój rynku energii 
odnawialnych.

Poprawka 1054
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadku instalatorów urządzeń 
geotermii płytkiej: jako zasadniczy 
warunek szkolenie dla wiertaczy lub 
układaczy rur oraz podstawowe 
umiejętności z zakresu prac 
geologicznych;

Or. en

Poprawka 1055
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadku instalatorów urządzeń 
geotermii płytkiej: jako zasadniczy 
warunek szkolenie dla wiertaczy lub 
układaczy rur oraz podstawowe 
umiejętności z zakresu prac 
geologicznych;

Or. en
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Uzasadnienie

Kryteria certyfikacji i programy akredytacji należy rozróżnić w odniesieniu do instalatorów 
pomp ciepła i instalatorów urządzeń geotermii płytkiej, ponieważ ich przynależność do 
organizacji zawodowych znacznie się różni, a rzadko jedna osoba czy firma posiada takie 
same kwalifikacje. Należy uwzględnić szczegółowe kryteria certyfikacji instalatorów urządzeń 
geotermii płytkiej.

Poprawka 1056
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 7 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora pomp ciepła obejmuje sytuację 
rynkową pomp ciepła, zasoby geotermalne 
i temperatury gruntu w różnych 
regionach, identyfikację gleby i skał dla 
określenia współczynnika przewodzenia 
ciepła, logistykę, przepisy budowlane, 
przepisy dotyczące wykorzystania zasobów 
geotermalnych, zasadność zastosowania 
pomp ciepła w budynkach oraz określenie 
najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a 
także wiedzę na temat wymogów 
technicznych takich pomp, 
bezpieczeństwa, filtracji powietrza, 
podłączeń do źródła ciepła i 
rozmieszczenia systemu. Szkolenie daje 
odpowiednią wiedzę w zakresie unijnych 
norm dotyczących pomp ciepła oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:

7. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora pomp ciepła obejmuje sytuację 
rynkową pomp ciepła, logistykę, przepisy 
budowlane, przepisy dotyczące 
wykorzystania zasobów geotermalnych, 
zasadność zastosowania pomp ciepła w 
budynkach oraz określenie 
najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a 
także wiedzę na temat wymogów 
technicznych takich pomp, 
bezpieczeństwa, filtracji powietrza, 
podłączeń do źródła ciepła i 
rozmieszczenia systemu. Szkolenie daje 
odpowiednią wiedzę w zakresie unijnych 
norm dotyczących pomp ciepła oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria certyfikacji i programy akredytacji należy rozróżnić w odniesieniu do instalatorów 
pomp ciepła i instalatorów urządzeń geotermii płytkiej, ponieważ ich przynależność do 
organizacji zawodowych znacznie się różni, a rzadko jedna osoba czy firma posiada takie 
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same kwalifikacje. Należy uwzględnić szczegółowe kryteria certyfikacji instalatorów urządzeń 
geotermii płytkiej.

Poprawka 1057
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 7 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora pomp ciepła obejmuje sytuację 
rynkową pomp ciepła, zasoby geotermalne 
i temperatury gruntu w różnych 
regionach, identyfikację gleby i skał dla 
określenia współczynnika przewodzenia 
ciepła, logistykę, przepisy budowlane, 
przepisy dotyczące wykorzystania zasobów 
geotermalnych, zasadność zastosowania 
pomp ciepła w budynkach oraz określenie 
najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a 
także wiedzę na temat wymogów 
technicznych takich pomp, 
bezpieczeństwa, filtracji powietrza, 
podłączeń do źródła ciepła i 
rozmieszczenia systemu. Szkolenie daje 
odpowiednią wiedzę w zakresie unijnych 
norm dotyczących pomp ciepła oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:

7. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora pomp ciepła obejmuje sytuację 
rynkową pomp ciepła, logistykę, przepisy 
budowlane, zasadność zastosowania pomp 
ciepła w budynkach oraz określenie 
najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a 
także wiedzę na temat wymogów 
technicznych takich pomp, 
bezpieczeństwa, filtracji powietrza, 
podłączeń do źródła ciepła i 
rozmieszczenia systemu. Szkolenie daje 
odpowiednią wiedzę w zakresie unijnych 
norm dotyczących pomp ciepła oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:

Or. en
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Poprawka 1058
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora urządzeń geotermii płytkiej 
obejmuje zasoby geotermalne i 
temperatury gruntu w różnych regionach, 
identyfikację gleby i skał dla określenia 
współczynnika przewodzenia ciepła, 
przepisy dotyczące wykorzystania zasobów 
geotermalnych, określenie 
najkorzystniejszego układu systemu pomp 
ciepła geotermalnego, rozmieszczenie 
systemu, technologie wykonywania 
odwiertów, instalację wymienników ciepła 
w otworach wiertniczych, konstrukcję 
studni, testowanie ciśnieniowe, logistykę, 
przepisy budowlane oraz bezpieczeństwo. 
Szkolenie daje odpowiednią wiedzę 
w zakresie unijnych norm dotyczących 
urządzeń geotermii płytkiej oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:
a) zrozumieniem parametrów 
geologicznych i geotermalnych obszarów 
podziemnych i znajomością sposobów ich 
określania, nazewnictwa oraz 
identyfikacji rodzajów gleby i skał, 
sporządzania raportów na temat 
odwiertów obejmujących skałoznawstwo, 
wody gruntowe itp.;, podstawową wiedzą 
geologiczną i hydrogeologiczną,
b) znajomością różnych technik 
wykonywania odwiertów i robót ziemnych, 
umiejętnością wyboru optymalnej metody 
wykonania odwiertu, zapewnianiem 
ochrony środowiska naturalnego 
(w szczególności wód gruntowych) 
w czasie wykonywania odwiertów,
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c) instalacji wymienników ciepła 
w otworach wiertniczych, cementacji, 
zasypywania lub wykańczania ziemnych 
systemów źródłowych w inny sposób oraz 
wykonywania testów ciśnieniowych; 
umiejętnością łączenia plastikowych rur 
i znajomością innych metod łączenia,
d) budowania studni wód podziemnych, 
instalacji odpowiednich rur, pomp i 
systemów kontroli, 
e) umiejętnością przygotowywania 
odpowiedniej dokumentacji, obejmującej 
identyfikację oraz szkice lokalizacji 
dokonywania odwiertów.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria certyfikacji i programy akredytacji należy rozróżnić w odniesieniu do instalatorów 
pomp ciepła i instalatorów urządzeń geotermii płytkiej, ponieważ ich przynależność do 
organizacji zawodowych znacznie się różni, a rzadko jedna osoba czy firma posiada takie 
same kwalifikacje. Należy uwzględnić szczegółowe kryteria certyfikacji instalatorów urządzeń 
geotermii płytkiej.

Poprawka 1059
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora urządzeń geotermii płytkiej 
obejmuje zasoby geotermalne i 
temperatury gruntu w różnych regionach, 
identyfikację gleby i skał dla określenia 
współczynnika przewodzenia ciepła, 
przepisy dotyczące wykorzystania zasobów 
geotermalnych, określenie 
najkorzystniejszego układu systemu pomp 
ciepła geotermalnego, rozmieszczenie 
systemu, technologie wykonywania 
odwiertów, instalację wymienników ciepła 
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w otworach wiertniczych, konstrukcję 
studni, testowanie ciśnieniowe, logistykę, 
przepisy budowlane oraz bezpieczeństwo. 
Szkolenie daje odpowiednią wiedzę w 
zakresie unijnych norm dotyczących 
urządzeń geotermii płytkiej oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:
a) zrozumieniem parametrów 
geologicznych i geotermalnych obszarów 
podziemnych i znajomością sposobów ich 
określania, nazewnictwa oraz 
identyfikacji rodzajów gleby i skał, 
sporządzania raportów na temat 
odwiertów obejmujących skałoznawstwo, 
wody gruntowe itp.; podstawową wiedzą 
geologiczną i hydrogeologiczną,
b) znajomością różnych technik 
wykonywania odwiertów i robót ziemnych, 
umiejętnością wyboru optymalnej metody 
wykonania odwiertu, zapewnianiem 
ochrony środowiska naturalnego (w 
szczególności wód gruntowych) w czasie 
wykonywania odwiertów,
c) umiejętnością instalacji wymienników 
ciepła w otworach wiertniczych, 
cementacji, zasypywania lub wykańczania 
ziemnych systemów źródłowych w inny 
sposób oraz wykonywania testów 
ciśnieniowych; umiejętnością łączenia 
plastikowych rur i znajomością innych 
metod łączenia,
d) umiejętnością budowania studni wód 
podziemnych, instalacji odpowiednich rur, 
pomp i systemów kontroli,
e) umiejętnością przygotowywania 
odpowiedniej dokumentacji, obejmującej 
identyfikację oraz szkice lokalizacji 
dokonywania odwiertów.

Or. en
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Uzasadnienie

Załącznik IV do przedmiotowej dyrektywy, przewidujący akredytowanie instalatorów, musi 
zawierać szczegółowe kryteria certyfikacji instalatorów urządzeń geotermii płytkiej. Musi to 
obejmować różne kategorie interwencji specjalistów w zakresie projektu i instalacji systemów 
grzewczych/chłodniczych wykorzystujących energię geotermalną, aby zapewnić, że będą oni 
dysponowali wymaganą wiedzą w celu zagwarantowania optymalnego wykorzystania tego 
odnawialnego źródła energii. Wytyczne dla specjalistów przewidziane w przedmiotowej 
dyrektywie powinny obejmować opracowanie internetowych serwisów informacyjnych w 
zakresie lokalnego potencjału geotermalnego.

Poprawka 1060
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Szkolenie kończy się egzaminem, na 
podstawie którego wydaje się certyfikat. 
Egzamin obejmuje ocenę w praktyce
prawidłowej instalacji kotłów lub pieców 
na biomasę, pomp ciepła, instalacji 
fotowoltaicznych lub instalacji 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną.

9. Szkolenie kończy się egzaminem oraz 
przeprowadzeniem procesu certyfikacji 
(zgodnie z EN ISO 17024). Egzamin 
obejmuje sprawdzenie umiejętności 
praktycznych. Częścią wymogów 
dotyczących certyfikacji jest dowód 
prawidłowej instalacji przez instalatora 
kotłów lub pieców na biomasę, systemów 
pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych 
lub instalacji wykorzystujących słoneczną 
energię cieplną.

Or. en

Uzasadnienie

Trudno jest sprawdzić rzeczywistą instalację w czasie egzaminu. Jednakże możliwe jest 
sprawdzenie umiejętności praktycznych w odniesieniu do identyfikacji błędów popełnionych 
podczas instalacji istniejących systemów. Taka część praktyczna powinna zatem być częścią 
egzaminu. W celu oceny umiejętności dotyczących instalacji instalator przedstawia 
dokumenty potwierdzające zainstalowanie przez niego określonej liczby rzeczywistych 
systemów.



PE409.503v01-00 30/76 AM\732231PL.doc

PL

Poprawka 1061
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Szkolenie kończy się egzaminem, na 
podstawie którego wydaje się certyfikat. 
Egzamin obejmuje ocenę w praktyce 
prawidłowej instalacji kotłów lub pieców 
na biomasę, pomp ciepła, instalacji 
fotowoltaicznych lub instalacji 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną.

9. Szkolenie kończy się egzaminem oraz 
przeprowadzeniem procesu certyfikacji 
(zgodnie z EN ISO 17024). Egzamin 
obejmuje sprawdzenie umiejętności 
praktycznych. Częścią wymogów 
dotyczących certyfikacji jest dowód 
prawidłowej instalacji przez instalatora 
kotłów lub pieców na biomasę, systemów 
pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych 
lub instalacji wykorzystujących słoneczną 
energię cieplną.

Or. en

Uzasadnienie

Trudno jest sprawdzić rzeczywistą instalację w czasie egzaminu. Jednakże możliwe jest 
sprawdzenie umiejętności praktycznych w odniesieniu do identyfikacji błędów popełnionych 
podczas instalacji istniejących systemów. Taka część praktyczna powinna zatem być częścią 
egzaminu. W celu oceny umiejętności dotyczących instalacji instalator przedstawia 
dokumenty potwierdzające zainstalowanie przez niego określonej liczby rzeczywistych 
systemów.

Poprawka 1062
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IVa
Akredytacja programów szkoleń lub 

organizatorów szkoleń
Kryteria, o których mowa w art. 13 ust. 3a 
(nowy), są następujące:
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1. Akredytacji programu lub organizatora 
szkoleń dokonują państwa członkowskie 
lub wyznaczone przez nie organy 
administracji. Organ akredytujący 
zapewnia ciągłość i regionalny lub 
ogólnokrajowy zasięg programu szkoleń 
oferowanego przez organizatora szkoleń. 
Organizator szkoleń posiada odpowiednie 
urządzenia techniczne, aby przeprowadzić 
praktyczne szkolenie, w tym sprzęt 
laboratoryjny lub inne odpowiednie 
urządzenia potrzebne do zajęć 
praktycznych. Oprócz podstawowych 
szkoleń ich organizator oferuje także 
krótsze szkolenia przypominające 
obejmujące poszczególne tematy, w tym 
zagadnienia dotyczące nowych 
technologii, umożliwiające ciągłe 
dokształcanie pracowników w zakresie 
instalacji. Organizator szkoleń może być 
producentem urządzeń lub systemu, 
instytucją lub stowarzyszeniem.
2. Jeżeli to tylko możliwe, programy 
szkoleń spełniające kryteria określone w 
załączniku IVa (nowy) powinny być 
integrowane ze standardowym programem 
kształcenia instalatorów.
3. Akredytowane programy szkoleń 
proponuje się w szczególności 
instalatorom z doświadczeniem 
zawodowym, którzy przeszli lub 
przechodzą następujące rodzaje szkoleń:
a) w przypadku instalatorów kotłów 
i pieców na biomasę: jako zasadniczy 
warunek szkolenie dla hydraulików, 
instalatorów urządzeń wodno-
kanalizacyjnych, inżynierów systemów 
grzewczych lub techników urządzeń 
sanitarnych i grzewczych lub 
chłodzących;
b) w przypadku instalatorów pomp ciepła: 
jako zasadniczy warunek szkolenie dla 
hydraulików lub inżynierów chłodnictwa 
oraz podstawowe umiejętności w zakresie 
elektryki i hydrauliki (obcinanie rur, 
lutowanie połączeń rurowych, klejenie 
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połączeń rurowych, izolacja, uszczelnianie 
złączy, sprawdzanie przecieków 
i instalacja systemów grzewczych lub 
chłodzących);
c) w przypadku instalatorów urządzeń 
geotermii płytkiej: jako zasadniczy 
warunek szkolenie dla wiertaczy lub 
układaczy rur oraz podstawowe 
umiejętności z zakresu prac 
geologicznych;
d) w przypadku instalatorów urządzeń 
fotowoltaicznych: jako zasadniczy 
warunek szkolenie dla elektryków oraz 
umiejętności w zakresie elektryki i 
dekarstwa, w tym umiejętność łączenia 
kabli, znajomość podstawowych 
materiałów dachowych; 
e) w przypadku instalatorów urządzeń 
wykorzystujących słoneczną energię 
cieplną: jako zasadniczy warunek 
szkolenie dla hydraulików oraz 
umiejętności w zakresie dekarstwa, w tym 
wiedza w zakresie lutowania połączeń 
rurowych, klejenia połączeń rurowych, 
uszczelniania złączy, sprawdzania 
przecieków, umiejętność łączenia kabli, 
znajomość podstawowych materiałów 
dachowych, obróbka blacharska i 
uszczelnianie; lub
f) program szkolenia zawodowego dający 
instalatorowi stosowne umiejętności 
odpowiadające trzyletniemu okresowi 
kształcenia w zakresie umiejętności, 
o których mowa w lit. a), b), c), d) lub e), 
w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne.
4. Teoretyczna część szkolenia w zakresie 
instalacji kotłów i pieców na biomasę 
obejmuje rynkową sytuację biomasy, 
kwestie ekologiczne, paliwa z biomasy, 
logistykę, przepisy budowlane, ochronę 
przeciwpożarową, dotacje, techniki 
spalania, systemy spalania, optymalne 
rozwiązania hydrauliczne, porównanie 
kosztów i zysków, jak również kwestie 
związane z projektowaniem, instalacją 
i konserwacją kotłów i pieców na biomasę. 
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Szkolenie daje odpowiednią wiedzę w 
zakresie unijnych norm technologicznych 
i norm dotyczących paliw z biomasy, 
takich jak granulat, oraz stosownych 
przepisów krajowych i unijnych.
5. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora pomp ciepła obejmuje sytuację 
rynkową pomp ciepła, zasadność 
zastosowania pomp ciepła w budynkach 
oraz określenie najkorzystniejszego 
układu pomp ciepła, a także wiedzę na 
temat wymogów technicznych takich 
pomp, bezpieczeństwa, filtracji powietrza, 
podłączeń do źródła ciepła 
i rozmieszczenia systemu. Szkolenie daje 
odpowiednią wiedzę w zakresie unijnych 
norm dotyczących pomp ciepła oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:
a) podstawowym zrozumieniem 
właściwości fizycznych i zasad działania 
pompy ciepła, w tym charakterystyki 
obiegu pompy ciepła: związek pomiędzy 
niskimi temperaturami rozpraszacza 
ciepła, wysokimi temperaturami źródła 
ciepła a wydajnością systemu, określenie 
współczynnika efektywności (COP) oraz 
współczynnika sezonowej wydajności 
(SPF);
b) zrozumieniem komponentów i ich 
działania w ramach obiegu pompy ciepła, 
w tym kompresora, zaworu rozprężnego, 
aparatu wyparnego, kondensatora, 
mocowań i osprzętu, smaru, chłodziwa, 
możliwości przegrzania i przechłodzenia 
oraz chłodzenia w pompach ciepła;
c) umiejętnością wyboru i kalibracji 
komponentów w typowych sytuacjach 
instalacyjnych, w tym określenie typowych 
wartości obciążenia cieplnego różnych 
budynków oraz typowych wartości 
w zakresie wytwarzania ciepłej wody na 
podstawie zużycia energii, określenie 
wydajności pompy ciepła na podstawie 
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obciążenia cieplnego dla celów 
wytwarzania ciepłej wody, na podstawie 
masy akumulacyjnej budynku i przy 
przerwach w zasilaniu prądem; określenie 
elementu pełniącego funkcję zbiornika 
buforowego oraz jego pojemności 
i włączenie drugiego układu grzewczego.
6. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora urządzeń wykorzystujących 
słoneczną energię cieplną obejmuje 
sytuację rynkową produktów 
wykorzystujących energię słoneczną, 
kwestie ekologiczne, komponenty, 
charakterystykę i rozmiary systemów 
energii słonecznej, wybór odpowiedniego 
systemu i dobór odpowiednich 
komponentów, określenie 
zapotrzebowania na energię cieplną, 
logistykę, przepisy budowlane, ochronę 
przeciwpożarową, dotacje, porównanie 
kosztów i zysków, jak również kwestie 
związane z projektowaniem, instalacją i 
konserwacją instalacji wykorzystujących 
słoneczną energię cieplną. Szkolenie daje 
odpowiednią wiedzę w zakresie unijnych 
norm technologicznych i certyfikacji, 
takiej jak Solar Keymark, oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:
a) umiejętnością bezpiecznego 
wykonywania pracy przy użyciu 
niezbędnych narzędzi i urządzeń oraz 
stosowania zasad i norm bezpieczeństwa, 
oraz umiejętnością identyfikowania 
zagrożeń hydraulicznych, elektrycznych 
i innych związanych z instalacjami 
wykorzystującymi energię słoneczną;
b) umiejętnością identyfikowania 
systemów i ich komponentów właściwych 
dla systemów aktywnych i pasywnych, w 
tym ich konstrukcji mechanicznej, oraz 
określania umiejscowienia komponentów 
oraz konfiguracji i układu systemu;
c) umiejętnością określenia wymaganego 
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miejsca, kierunku i nachylenia 
kolektorów słonecznych, przy 
uwzględnieniu takich elementów jak cień, 
dostęp światła słonecznego, spójność 
konstrukcji, stosowność takiej instalacji 
w odniesieniu do danego budynku lub 
klimatu, a także umiejętnością wyboru 
różnych metod instalacyjnych 
odpowiednich dla rodzaju pokrycia 
dachowego oraz równoważenia 
komponentów wchodzących w skład 
instalacji.
7. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora urządzeń geotermii płytkiej 
obejmuje zasoby geotermalne i 
temperatury gruntu w różnych regionach, 
identyfikację gleby i skał dla określenia 
współczynnika przewodzenia ciepła, 
przepisy dotyczące wykorzystania zasobów 
geotermalnych, określenie 
najkorzystniejszego układu systemu pomp 
ciepła geotermalnego, rozmieszczenie 
systemu, technologie wykonywania 
odwiertów, instalację wymienników ciepła 
w otworach wiertniczych, konstrukcję 
studni, testowanie ciśnieniowe, logistykę, 
przepisy budowlane oraz bezpieczeństwo. 
Szkolenie daje odpowiednią wiedzę w 
zakresie unijnych norm dotyczących 
urządzeń geotermii płytkiej oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:
a) zrozumieniem parametrów 
geologicznych i geotermalnych obszarów 
podziemnych i znajomością sposobów ich 
określania, nazewnictwa oraz 
identyfikacji rodzajów gleby i skał, 
sporządzania raportów na temat 
odwiertów obejmujących skałoznawstwo, 
wody gruntowe itp.; podstawową wiedzą 
geologiczną i hydrogeologiczną,
b) znajomością różnych technik 
wykonywania odwiertów i robót ziemnych, 
umiejętnością wyboru optymalnej metody 
wykonania odwiertu, zapewnianiem 
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ochrony środowiska naturalnego (w 
szczególności wód gruntowych) w czasie 
wykonywania odwiertów,
c) umiejętnością instalacji wymienników 
ciepła w otworach wiertniczych,
cementacji, zasypywania lub wykańczania 
ziemnych systemów źródłowych w inny 
sposób oraz wykonywania testów 
ciśnieniowych; umiejętnością łączenia 
plastikowych rur i znajomością innych 
metod łączenia,
d) umiejętnością budowania studni wód 
podziemnych, instalacji odpowiednich rur, 
pomp i systemów kontroli,
e) umiejętnością przygotowywania 
odpowiedniej dokumentacji, obejmującej 
identyfikację oraz szkice lokalizacji 
dokonywania odwiertów.
8. Część teoretyczna szkolenia dla 
instalatora urządzeń fotowoltaicznych
obejmuje sytuację rynkową produktów 
wykorzystujących energię słoneczną, 
kwestie ekologiczne, komponenty, 
charakterystykę i rozmiary systemów 
energii słonecznej, wybór odpowiedniego 
systemu i dobór odpowiednich 
komponentów, logistykę, przepisy 
budowlane, ochronę przeciwpożarową, 
systemy odgromnikowe, dotacje, 
porównanie kosztów i zysków, jak również 
kwestie związane z projektowaniem, 
instalacją i konserwacją instalacji 
fotowoltaicznych. Szkolenie daje 
odpowiednią wiedzę w zakresie unijnych 
norm technologicznych i certyfikacji oraz 
stosownych przepisów krajowych i 
unijnych. Instalator wykazuje się 
następującymi kluczowymi 
umiejętnościami:
a) umiejętnością bezpiecznego 
wykonywania pracy przy użyciu 
koniecznych narzędzi i urządzeń oraz 
stosowania zasad i norm bezpieczeństwa, 
oraz umiejętnością identyfikowania 
zagrożeń elektrycznych i innych 
związanych z instalacjami 
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wykorzystującymi energię słoneczną;
b) umiejętnością identyfikowania 
systemów i ich komponentów właściwych 
dla systemów aktywnych i pasywnych, w 
tym ich konstrukcji mechanicznej, oraz 
określania umiejscowienia komponentów 
oraz konfiguracji i układu systemu;
c) umiejętnością określenia wymaganego 
miejsca, kierunku i nachylenia urządzeń 
fotowoltaicznych, przy uwzględnieniu 
takich elementów jak cień, dostęp światła 
słonecznego, spójność konstrukcji, 
stosowność takiej instalacji w odniesieniu 
do danego budynku lub klimatu, a także 
umiejętnością wyboru różnych metod 
instalacyjnych odpowiednich dla rodzaju 
pokrycia dachowego oraz równoważenia 
komponentów wchodzących w skład 
instalacji;
d) umiejętnością dostosowania układu 
elektrycznego, w tym umiejętnością 
określenia prądu znamionowego, wyboru 
odpowiednich typów przewodów i 
właściwej mocy znamionowej dla każdego 
obwodu, umiejętnością określenia 
odpowiedniego rozmiaru, mocy 
znamionowej i rozmieszczenia wszystkich 
potrzebnych urządzeń i podsystemów oraz 
wyboru stosownego punktu połączenia.
e) umiejętnością obsługi oprogramowania 
w celu wykazania oszczędności systemów 
fotowoltaicznych; umiejętnością obsługi 
systemów monitorowania, w tym wybór 
sprzętu do dokonania pomiarów systemów 
fotowoltaicznych.

Or. en

(Poprawka ta obejmuje tekst wniosku Komisji z załącznika IV ust. 3-10)

Uzasadnienie

Należy w jasny sposób wprowadzić rozróżnienie między „certyfikacją” a „akredytacją”.
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Poprawka 1063
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dopuszczalna wartość FAME nie jest parametrem istotnym w odniesieniu do 
poprawy jakości powietrza, nie istnieje żadne uzasadnienie dla włączenia FAME w 
specyfikację dotyczącą oleju napędowego. CEN jest odpowiednim organem do ustanowienia 
wymogu technicznego mającego na celu odniesienie się do parametrów specyfikacji 
dostosowanych do potrzeb takich jak dopuszczalna wartość FAME. Zamiast tworzyć nowe 
i odrębne gatunki oleju napędowego (załączniki V+VI), dopuszczalne wartości FAME należy 
poddać przeglądowi i skorygować w górę w ramach istniejącej specyfikacji CEN (EN590).

Poprawka 1064
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Specyfikacje techniczne powinny zostać włączone do dyrektywy w sprawie biopaliw.
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Poprawka 1065
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Za specyfikacje techniczne paliw i biopaliw odpowiada CEN, którego obowiązkiem jest ich 
opracowanie. Dlatego też dyrektywa w sprawie paliw powinna określać parametry istotne dla 
środowiska naturalnego lub sposoby oznakowywania wymagane w odniesieniu do paliw, 
które nie są zgodne z normami CEN EN228 i EN590.

Poprawka 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dopuszczalna wartość FAME nie jest parametrem istotnym w odniesieniu do 
poprawy jakości powietrza, nie istnieje żadne uzasadnienie dla włączenia FAME w 
specyfikację dotyczącą oleju napędowego. CEN jest odpowiednim organem do ustanowienia 
wymogu technicznego mającego na celu odniesienie się do parametrów specyfikacji 
dostosowanych do potrzeb, takich jak dopuszczalna wartość FAME. Zamiast tworzyć nowe i 
odrębne gatunki oleju napędowego (załączniki V+VI), dopuszczalne wartości FAME należy 
poddać przeglądowi i skorygować w górę w ramach istniejącej specyfikacji CEN (EN590).
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Poprawka 1067
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specyfikacja dla 7%-ej mieszanki biodiesla 
w oleju napędowym 

Specyfikacja dla 7%-ej mieszanki biodiesla 
w oleju napędowym (EN590)

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby załącznik V w sposób szczegółowy odnosił się do normy UE dotyczącej 
konwencjonalnego oleju napędowego, która określa specyfikacje dotyczące mieszanek oleju 
napędowego, jakie mogą być stosowane na terytorium Wspólnoty.

Poprawka 1068
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – kolumna pierwsza – wers siedemnasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawartość FAME EN14078 Zawartość FAME – EN14214

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna stanowić, że komponent biodiesla składający się 
z mieszanek powinien być zgodny z normą EN14214 w celu zapewnienia odpowiedniego 
uwzględnienia kwestii dotyczących jakości. Odniesienie do normy EN 14078 nie jest właściwe 
i dlatego też powinno zostać usunięte.
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Poprawka 1069
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – kolumna pierwsza – wers dwudziesty drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stabilizator Stabilizator (w zakresie samej zawartości 
FAME)

Or. en

Uzasadnienie

Zawartość BHT na poziomie 1000 ppm określona w projekcie dotyczącym dyrektywy odnosi 
się do samej zawartości FAME, a nie do mieszanki. Ponadto rodzaj dodatku określony w tym 
załączniku powinien być jedynie zaleceniem, co umożliwiałoby zastosowanie innego dodatku 
o porównywalnej wydajności.

Poprawka 1070
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Za specyfikacje techniczne paliw i biopaliw odpowiada CEN, którego obowiązkiem jest ich 
opracowanie. Dlatego też dyrektywa w sprawie paliw powinna określać parametry istotne dla 
środowiska naturalnego lub sposoby oznakowywania wymagane w odniesieniu do paliw, 
które nie są zgodne z normami CEN EN228 i EN590.
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Poprawka 1071
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Specyfikacje techniczne powinny zostać włączone do dyrektywy w sprawie biopaliw.

Poprawka 1072
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dopuszczalna wartość FAME nie jest parametrem istotnym w odniesieniu do 
poprawy jakości powietrza, nie istnieje żadne uzasadnienie dla włączenia FAME 
w specyfikację dotyczącą oleju napędowego. CEN jest odpowiednim organem do 
ustanowienia wymogu technicznego mającego na celu odniesienie się do parametrów 
specyfikacji dostosowanych do potrzeb takich jak dopuszczalna wartość FAME. Zamiast 
tworzyć nowe i odrębne gatunki oleju napędowego (załączniki V+VI), dopuszczalne wartości 
FAME należy poddać przeglądowi i skorygować w górę w ramach istniejącej specyfikacji 
CEN (EN590).
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Poprawka 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dopuszczalna wartość FAME nie jest parametrem istotnym w odniesieniu do 
poprawy jakości powietrza, nie istnieje żadne uzasadnienie dla włączenia FAME w 
specyfikację dotyczącą oleju napędowego. CEN jest odpowiednim organem do ustanowienia 
wymogu technicznego mającego na celu odniesienie się do parametrów specyfikacji 
dostosowanych do potrzeb takich jak dopuszczalna wartość FAME. Zamiast tworzyć nowe 
i odrębne gatunki oleju napędowego (załączniki V+VI), dopuszczalne wartości FAME należy 
poddać przeglądowi i skorygować w górę w ramach istniejącej specyfikacji CEN (EN590).

Poprawka 1074
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specyfikacja dla 10%-ej mieszanki 
biodiesla w oleju napędowym 

Specyfikacja dla 10%-ej mieszanki 
biodiesla w oleju napędowym (EN590)

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby załącznik V w sposób szczegółowy odnosił się do normy UE dotyczącej 
konwencjonalnego oleju napędowego, która określa specyfikacje dotyczące mieszanek oleju 
napędowego, jakie mogą być stosowane na terytorium Wspólnoty.
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Poprawka 1075
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – kolumna pierwsza – wiersz siedemnasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawartość FAME EN14078 Zawartość FAME - EN14214

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna stanowić, że komponent biodiesla składający się z 
mieszanek powinien być zgodny z normą EN14214 w celu zapewnienia odpowiedniego 
uwzględnienia kwestii dotyczących jakości. Odniesienie do normy EN 14078 nie jest właściwe 
i dlatego powinno zostać usunięte.

Poprawka 1076
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – kolumna trzecia – wiersz dwudziesty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0,2 Zgodnie z normą EN14214

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zawartości fosforu CEN wciąż prowadzi dyskusje na temat odpowiedniego 
progu dla 10%-owych mieszanek biodiesla. Dlatego też załącznik VI powinien dopuszczać 
wystarczającą elastyczność, aby branża mogła przyjąć wynik dyskusji prowadzonych przez 
CEN.
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Poprawka 1077
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – kolumna trzecia – wiersz dwudziesty pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0,05 skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący liczby kwasowej na poziomie 0,05 nałożyłby niepotrzebne obciążenie na 
produkcję mieszanek biodiesla. Ponadto jest to już uwzględnione w wymogach dotyczących 
stabilności tlenowej.

Poprawka 1078
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – kolumna trzecia – wiersz dwudziesty drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Parametr zawartości nadtlenków nie jest istotny w celu ustanowienia specyfikacji 
dotyczących mieszanek biodiesla.
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Poprawka 1079
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – kolumna trzecia – wiersz dwudziesty piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0,12 skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący zmiany liczby kwasowej na poziomie 0,12 nałożyłby niepotrzebne 
obciążenie na produkcję mieszanek biodiesla. Jest to już uwzględnione w wymogach 
dotyczących stabilności tlenowej.

Poprawka 1080
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – kolumna pierwsza – wiersz dwudziesty siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stabilizator Stabilizator (w zakresie samej zawartości 
FAME)

Or. en

Uzasadnienie

Zawartość BHT na poziomie 1000 ppm określona w projekcie dotyczącym dyrektywy odnosi 
się do samej zawartości FAME, a nie do mieszanki. Ponadto rodzaj dodatku określony w tym 
załączniku powinien być jedynie zaleceniem, co umożliwiałoby zastosowanie innego dodatku 
o porównywalnej wydajności.
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Poprawka 1081
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik VII część A skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych powinny opierać się na rzeczywistych wartościach 
w celu wykorzystania innowacji do jak największego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Szczegółowe wartości dla poszczególnych etapów mogą być wykorzystywane 
pod pewnymi warunkami.

Poprawka 1082
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik VII część B skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zwłaszcza w przypadku nowej generacji paliw produkowanych z biomasy obliczenia emisji 
gazów cieplarnianych powinny opierać się na rzeczywistych wartościach w celu 
wykorzystania innowacji do jak największego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Ustanawianie w dyrektywie standardowych wartości dla produktów, które nie są dostępne na 
rynku, budzi wątpliwości, wynagradzałoby jedynie niską wydajność i mogłoby poważnie 
wprowadzać w błąd konsumentów i szkodzić strategii.
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Poprawka 1083
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część B – wiersz jedenasty a (nowy)

Poprawka

olej napędowy Fischer-Tropsch bazujący na 
zrównoważonych zasobach torfu

60% 60%

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważone zasoby torfu mogą być przetwarzane na biopaliwo w ramach podobnego 
procesu, jaki jest stosowany do produkcji biopaliw drugiej generacji z materiału 
lignocelulozowego, takiego jak drewno, poprzez gazyfikację i proces Fischera-Tropscha. 
W zależności od rodzaju torfu i na podstawie analizy cyklu życia ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych może wynieść 80%, podczas gdy średnie ograniczenia wynoszą 60%. 
Zrównoważony charakter torfu jako surowca byłby zapewniony dzięki certyfikacji i jedynie 
certyfikowany torf byłby wykorzystywany do produkcji biodiesla.

Poprawka 1084
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

gdzie gdzie
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;
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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 = współczynnik ryzyka upraw 
służących do produkcji biopaliw w 
konkretnych regionach;

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

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

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

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

Emisji związanej z produkcją maszyn i 
urządzeń nie uwzględnia się.

Emisji związanej z produkcją maszyn i 
urządzeń nie uwzględnia się.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ostatnimi badaniami naukowymi pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów 
jest najbardziej znaczącym czynnikiem w odniesieniu do określenia, czy biopaliwa są 
korzystne dla środowiska naturalnego, czy nie. Produkcja biopaliw na dużą skalę, 
powodowana dążeniem do realizacji celów z zakresu biopaliw, może prowadzić do 
przeniesienia innych działań rolniczych na obszary wrażliwe ekologicznie takie jak lasy 
deszczowe. W celu uwzględnienia tego pośredniego wpływu w metodologii w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych należy wprowadzić tzw. „sumator ryzyka”.
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Poprawka 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

gdzie gdzie
E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem paliwa;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

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

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

eiluc = współczynnik ryzyka upraw 
służących do produkcji biopaliw w 
konkretnych regionach;
esca = ograniczenie emisji pochodzących z 
akumulacji węgla w glebie dzięki lepszym 
metodom gospodarki rolnej

 = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

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

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

Emisji związanej z produkcją maszyn i 
urządzeń nie uwzględnia się.

Emisji związanej z produkcją maszyn i 
urządzeń nie uwzględnia się.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z coraz większą liczbą najnowszych badań naukowych pośrednia zmiana sposobu 
użytkowania gruntów (zwana również „przeciekiem” lub „przeniesieniem”) jest najbardziej 
znaczącym czynnikiem w odniesieniu do określenia, czy biopaliwa są korzystne dla 
środowiska naturalnego, czy nie. Produkcja biopaliw na szeroką skalę, powodowana 
dążeniem do realizacji celów z zakresu biopaliw, może prowadzić do przeniesienia innych 
działań rolniczych na obszary wrażliwe ekologicznie, takie jak lasy deszczowe. W celu 
uwzględnienia tego pośredniego wpływu w metodologii w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych należy wprowadzić tzw. „sumator ryzyka”.

Poprawka 1086
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 1

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 – 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;
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eiluc = emisja w ujęciu rocznym 
spowodowana zmianami pokładów węgla 
w związku z pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów;
esca = ograniczenie emisji pochodzących z 
akumulacji węgla w glebie dzięki lepszym 
metodom gospodarki rolnej

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;

etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;

eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;

eu = emisja spowodowana stosowanym 
paliwem;

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

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

Emisji związanej z produkcją maszyn i 
urządzeń nie uwzględnia się.

Emisji związanej z produkcją maszyn i 
urządzeń nie uwzględnia się.

Or. en

Poprawka 1087
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

E = całkowita emisja spowodowana 
stosowaniem biopaliwa;

eec = emisja spowodowana wydobyciem 
lub uprawą surowców;

ec = emisja spowodowana uprawą 
surowców;

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

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

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

ep = emisja spowodowana procesami 
technologicznymi;

etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;

etd = emisja spowodowana transportem i 
dystrybucją;

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

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

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

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

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

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

Emisji związanej z produkcją maszyn i 
urządzeń nie uwzględnia się.

Emisji związanej z produkcją maszyn i 
urządzeń nie uwzględnia się.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy jest ustanowienie kryteriów zrównoważonego rozwoju 
środowiska naturalnego w zakresie biopaliw i innych biopłynów, w związku z czym odwołanie 
do paliw kopalnych powinno zostać usunięte. Poziom emisji powodowanych stosowaniem 
biopaliw wynosi 0, w związku z czym również ten element można usunąć.
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Poprawka 1088
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Emisja gazów cieplarnianych z paliw, E, 
wyrażona jest w gramach 
przeliczeniowych CO2 na MJ paliwa, 
gCO2eq/MJ. 

2. Emisja gazów cieplarnianych z paliw, E, 
wyrażona jest w gramach 
przeliczeniowych CO2 na MJ paliwa, 
gCO2eq/MJ. Wartość eiluc będzie wynosić 
40 gCO2eq/MJ dla wszystkich biopaliw 
wytwarzanych z surowców uprawianych 
na gruntach rolnych. Wartość ta będzie 
podlegać regularnym przeglądom opartym 
na najnowszych danych naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ostatnimi badaniami naukowymi zmiana sposobu użytkowania gruntów jest 
najbardziej znaczącym czynnikiem w odniesieniu do określenia, czy biopaliwa są korzystne 
dla środowiska naturalnego, czy nie. Produkcja biopaliw na szeroką skalę, powodowana 
dążeniem do realizacji celów z zakresu biopaliw, może prowadzić do przeniesienia innych 
działań rolniczych na obszary wrażliwe ekologicznie, takie jak lasy deszczowe. W celu 
uwzględnienia tego pośredniego wpływu w metodologii w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych należy wprowadzić tzw. „sumator ryzyka”.

Poprawka 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Emisja gazów cieplarnianych z paliw, E, 
wyrażona jest w gramach 
przeliczeniowych CO2 na MJ paliwa, 
gCO2eq/MJ. 

2. Emisja gazów cieplarnianych z paliw, E, 
wyrażona jest w gramach 
przeliczeniowych CO2 na MJ paliwa, 
gCO2eq/MJ. Wartość eiluc będzie wynosić 
40 gCO2eq/MJ dla wszystkich biopaliw 
wytwarzanych z surowców uprawianych 
na gruntach rolnych. Wartość ta będzie 
podlegać regularnym przeglądom opartym 
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na najnowszych danych naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie szacuje się, że pośredni wpływ przyczynia się do dodatkowych emisji na poziomie 
50% dla prosa rózgowego uprawianego na polach kukurydzianych w USA i do 93% dla 
etanolu produkowanego z kukurydzy. Zastosowanie standardowej wartości 40 gCO2eq/MJ 
wydaje się odpowiednie w celu odzwierciedlenia tego pośredniego wpływu do czasu, gdy 
dostępne będą nowe dowody naukowe.

Poprawka 1090
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oprócz ust. 2, dla paliw 
transportowych, wartości obliczone w 
gCO2eq/MJ mogą być skorygowane o 
różnice pomiędzy paliwami w zakresie 
wykonanej pracy użytecznej, wyrażonej w 
km/MJ. Korekta ta jest dopuszczalna 
wyłącznie w przypadku przedstawienia 
dowodu na istnienie różnic w zakresie 
wykonanej pracy użytecznej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieje związek jeden do jednego między paliwem a jego wydajnością w czasie 
końcowego zastosowania. Wprowadza to dezorientację w kwestiach dotyczących paliw 
i pojazdów oraz może umożliwiać składanie subiektywnych żądań i podwójne naliczanie. 
Konieczna jest przejrzystość w kwestii odpowiedzialności. Dostawcy paliw są odpowiedzialni 
za emisje powstające na odcinku „od szybu do zbiornika”, a producenci pojazdów – za emisje 
powstające na odcinku „od zbiornika do koła“.
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Poprawka 1091
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Gazy cieplarniane uwzględnione dla 
celów ust. 1 to CO2, N2O i CH4. Do 
obliczenia równoważnika CO2 poniższym 
gazom przypisuje się następujące
wartości:

5. Gazy cieplarniane uwzględnione dla 
celów ust. 1 to CO2, N2O i CH4. Do 
obliczenia równoważnika CO2 poniższym 
gazom przypisuje się wartości zgodnie z 
wytycznymi IPCC z 2006 r. dla krajowych 
wykazów gazów cieplarnianych. Punktem 
odniesienia jest rzeczywisty sposób 
użytkowania gruntów rolnych przed 
styczniem 2008 r.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Uzasadnienie

Brak jest szczegółów dotyczących metody określania, jakie emisje N2O zostaną uwzględnione 
podczas danego procesu produkcji lub czy w tym celu zastosowany zostanie punkt odniesienia. 
Należy ustanowić jasną metodologię, akceptowaną na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka 1092
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Emisja spowodowana wydobyciem lub
uprawą surowców, eec , obejmuje emisje 
spowodowane samym procesem wydobycia 
lub uprawy, gromadzeniem surowców, 
odpadami i wyciekami, produkcją 
chemikaliów i produktów stosowanych w 
procesie wydobycia lub uprawy. Wyklucza 

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

CO2 w trakcie uprawy surowców. 
Szacunkową emisję z upraw można 
określić na podstawie średnich 
wyliczonych dla obszarów geograficznych 
mniejszych od tych przyjętych do 
obliczenia wartości standardowych, jeśli 
nie jest możliwe zastosowanie 
rzeczywistych wartości.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna koncentrować się na biopaliwach, a nie na paliwach 
kopalnych. Wypalanie nie odnosi się do biopaliw.

Poprawka 1093
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Emisja spowodowana wydobyciem lub 
uprawą surowców, eec, obejmuje emisje 
spowodowane samym procesem 
wydobycia lub uprawy, gromadzeniem 
surowców, odpadami i wyciekami, 
produkcją chemikaliów i produktów 
stosowanych w procesie wydobycia lub 
uprawy. Wyklucza się wychwytywanie 
CO2 w trakcie uprawy surowców. 
Odejmuje się potwierdzone ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych z wypalania w 
zakładach produkcji oleju gdziekolwiek na 
świecie. Szacunkową emisję z upraw 
można określić na podstawie średnich 
wyliczonych zgodnie z danymi 
przedstawionymi przez Międzyrządowy 
Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), 
zwłaszcza w odniesieniu do emisji N2O,
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rzeczywistych wartości. dla obszarów geograficznych mniejszych 
od tych przyjętych do obliczenia wartości 
standardowych, jeśli nie jest możliwe 
zastosowanie rzeczywistych wartości.

Or. fr

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych musi być poparte surowymi kryteriami 
zrównoważonego rozwoju. Jednak jest to możliwe jedynie przy pomocy metody dokonywania 
wyliczeń zatwierdzonej na całym świecie. IPCC jest ogólnoświatowym organem 
referencyjnym w tej dziedzinie, którego członkami są najlepsi specjaliści. Dlatego też 
zaskakujące byłoby niewykorzystywanie danych IPCC, skoro zostały one już wykorzystane w 
Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji.

Poprawka 1094
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

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

obejmująca powierzchniową i 
podpowierzchniową biomasę, śmieci, 
gleby, martwe drewno i produkty ze 
ściętego drewna, zgodnie z wytycznymi 
IPCC z 2006 r. dla krajowych wykazów 
gazów cieplarnianych – tom 4). 
Przeznaczenie gruntów odniesienia 
oznacza przeznaczenie gruntów w styczniu 
2008 r.

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

CSA = zapas węgla na jednostkę 
powierzchni związany z rzeczywistym 
przeznaczeniem gruntów (mierzony jako 
masa węgla na jednostkę powierzchni, 
obejmująca powierzchniową i 
podpowierzchniową biomasę, śmieci, 
gleby, martwe drewno i produkty ze 
ściętego drewna, zgodnie z wytycznymi 
IPCC z 2006 r. dla krajowych wykazów 
gazów cieplarnianych – tom 4).

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 paliwa
transportowe i inne paliwa płynne 
wytwarzane z biomasy na jednostkę 
powierzchni w jednym roku).

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wynajdywania koła na nowo. Wytyczne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatycznych (IPCC) dotyczące sposobu raportowania emisji gazów cieplarnianych 
określają wartości zapasu węgla na jednostkę powierzchni. Są one stosowane przez państwa 
członkowskie na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu.
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Poprawka 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Emisję w ujęciu rocznym spowodowaną 
zmianami pokładów węgla w związku ze 
zmianą sposobu użytkowania gruntów, el, 
oblicza się równo rozdzielając całkowitą 
emisję na 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 3,664 x 1/20 x 1/P [-eB],

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

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

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

CSR = zapas węgla na jednostkę 
powierzchni związany z przeznaczeniem 
gruntów odniesienia (mierzony jako masa 
węgla na jednostkę powierzchni, 
obejmująca 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 (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;
MWC= masa cząsteczkowa węgla = 12,011 
g/mol; oraz
P = wydajność upraw (mierzona ilością 
energii wytwarzanej przez biopaliwo lub 

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

inny biopłyn na jednostkę powierzchni w 
jednym roku).

eB = dodatek [x] gCO2eq/MJ energii z 
biopaliwa lub innego biopłynu, jeżeli 
biomasa jest pozyskiwana z 
rekultywowanego zdegradowanego 
terenu, tj. z terenu dawniej 
wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
który w styczniu 2008 r. nie nadawał się 
do prowadzenia takiej produkcji (np. teren 
o dużym zasoleniu i porzucone plantacje 
kauczuku) oraz który przed rekultywacją 
nie był terenem, o którym mowa w art. 15 
ust. 3 lub 4.

Or. en

Poprawka 1096
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Dla celów ust. 7 można zastosować 
następujące wartości zarówno dla CSR i
CSA, za wyjątkiem przypadków zmian 
sposobu użytkowania gruntów, jak 
określono w art. 15 ust. 3 i 4:

Or. de

Uzasadnienie

Celem tych proponowanych przez Komisję przepisów jest zapewnienie, że uwzględnione 
zostaną negatywne skutki zmian sposobu użytkowania gruntów. Jednakże zgodnie z tymi 
zasadami stale obecne zasoby węgla (np. w lesie deszczowym) są traktowane w taki sam 
sposób jak te dostępne w uprawach przez rok lub kilka lat. Poprzez stawianie biopaliw w 
uprzywilejowanej sytuacji na podstawie surowców uprawianych na terenach, na których 
przeprowadzono wycinkę lasu deszczowego, przyczyniamy się do zwiększenia wycinki lasów 
deszczowych. Należy uwzględniać jedynie stale dostępne zasoby węgla.
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Poprawka 1097
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Emisje spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów, 
eiluc, mają wartość 0, jeżeli produkcja 
biopaliwa opiera się na surowcach, które 
nie wymagają wykorzystania gruntów 
ornych, pastwisk czy ziem trwale 
uprawnych, w tym odpadów. eiluc ma 
wartość 20g CO2/MJ we wszystkich 
pozostałych przypadkach.

Or. en

Uzasadnienie

Emisje gazów cieplarnianych spowodowane pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów 
dotyczą wszystkich przypadków produkcji na terenach innych niż ziemie leżące odłogiem, 
nieurodzajne i zdegradowane. Wartość 20gCO2eq/MJ jest niska w porównaniu z tym, co 
prezentowano w ciągu ostatniego roku w kilku różnych prognozach. Jednakże uwzględniając 
znaczną niepewność w ocenie skutków pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz 
szerokiego zakresu wartości, jaki przedstawiono na początku, uzasadnione wydaje się 
zastosowanie niskiej wartości.

Poprawka 1098
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Emisje spowodowane pośrednią 
zmianą sposobu użytkowania gruntów, 
eiluc, mają wartość 0, jeżeli produkcja 
opiera się na surowcach, które nie 
wymagają wykorzystania gruntów ornych, 
pastwisk czy ziem trwale uprawnych, w 
tym odpadów. eiluc ma wartość 120g 
CO2/MJ we wszystkich pozostałych 
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przypadkach.

Or. en

Uzasadnienie

Emisje gazów cieplarnianych spowodowane pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów 
dotyczą wszystkich paliw transportowych pozyskiwanych z biomasy, innych niż produkcja z 
surowców uprawianych na ziemiach leżących odłogiem, nieurodzajnych i zdegradowanych, w 
odniesieniu do której producenci mogą udowodnić ograniczenie emisji netto dwutlenku węgla 
poprzez bezpośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntów. Wartość 120 g CO2 eg/MJ 
oddaje najnowsze wyniki badań naukowych. Wartość ta opiera się na szacowanym wzroście 
zapotrzebowania tylko z UE i USA. Dlatego też gdyby w innych częściach świata przyjęto 
podobną politykę, pośredni wpływ emisji gazów cieplarnianych byłby większy.

Poprawka 1099
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Ograniczenie emisji pochodzących z 
akumulacji węgla w glebie dzięki lepszym 
metodom gospodarki rolnej, esca, można 
uwzględnić pod warunkiem, że nie 
uwzględniono ich jeszcze w el. 

Or. en

Poprawka 1100
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W obliczeniach zużycia energii 
elektrycznej wyprodukowanej poza 
zakładem produkującym paliwo, natężenie 
emisji gazów cieplarnianych 
spowodowanej produkcją i dystrybucją tej 

W obliczeniach zużycia energii 
elektrycznej wyprodukowanej poza 
zakładem produkującym paliwo, natężenie 
emisji gazów cieplarnianych 
spowodowanej produkcją i dystrybucją tej 
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energii elektrycznej uznaje się jako równe 
średniemu natężeniu emisji spowodowanej 
produkcją i dystrybucją energii 
elektrycznej w określonym regionie. 
Wyjątki od powyższej zasady:

energii elektrycznej uznaje się jako równe 
średniemu natężeniu emisji spowodowanej 
produkcją i dystrybucją energii 
elektrycznej w UE. Wyjątki od powyższej 
zasady:

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że sieci energetyczne w UE są połączone, niemożliwe jest 
zweryfikowanie, gdzie wytworzono energię zużytą w zakładzie produkującym biopaliwa. 
Dlatego też lepiej jest oprzeć obliczanie zużycia energii elektrycznej na średniej wartości 
unijnej. Ma to taką zaletę, że tworzy się równe warunki dla producentów biopaliw i nie 
dochodzi do niepotrzebnego odwodzenia od wydajnej produkcji energii elektrycznej w 
ramach zakładu produkującego biopaliwo (np. poprzez system kogeneracji) w regionach o 
stosunkowo niskim nasileniu emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z wytwarzania i 
dystrybucji energii elektrycznej.

Poprawka 1101
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 1102
Herbert Reul

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, odnosi się wyłącznie do 
emisji, której uniknięto poprzez 
wychwytywanie i sekwestrację 
emitowanego CO2 bezpośrednio 
związanego z transportem, przetworzeniem 
i dystrybucją biopaliwa.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna koncentrować się na biopaliwach, a nie na paliwach 
kopalnych.

Poprawka 1103
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 1104
Pilar Ayuso

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 zostałyby 
wyemitowane, gdyby w elektrowni 
stosującej to samo paliwo 
wyprodukowano taką samą ilość energii 
elektrycznej jak w jednostce 
kogeneracyjnej.

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 tym wysuszone wywary 
zbożowe wraz z odciekiem (DDGs). 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 zostałyby wyemitowane w formie 
szczególnej średniej emisji unijnej 
pochodzącej z wytwarzania energii 
elektrycznej dla energii elektrycznej 
wytwarzanej we Wspólnocie oraz w formie 
średniej emisji pochodzącej z wytwarzania 
energii elektrycznej w kraju, w którym 
energia elektryczna jest wytwarzana, dla 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
krajach spoza UE.

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że wysuszone wywary zbożowe wraz z odciekiem (DDGs) powinny zostać 
uwzględnione w celach produkcji energii jako resztki rolnicze, podobnie jak uwzględnia się 
wytłoki z trzciny cukrowej.
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Poprawka 1105
Herbert Reul

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 zostałyby 
wyemitowane, gdyby w elektrowni 
stosującej to samo paliwo wyprodukowano 
taką samą ilość energii elektrycznej jak w 
jednostce kogeneracyjnej.

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 średniej ilości gazów 
cieplarnianych, które zostałyby 
wyemitowane, gdyby wyprodukowano i 
rozdystrybuowano w UE taką samą ilość 
energii elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez powiązanie przydziałów emisji gazów cieplarnianych z faktycznie zużytym paliwem
tekst ogranicza zachętę dla producentów, aby stosować paliwa o niskiej zawartości dwutlenku 
węgla. Średni unijny poziom energii elektrycznej jest wartością referencyjną dla 
importowanej energii elektrycznej i logiczne jest, by tę samą wartość referencyjną zastosować 
również dla eksportu. Wielkość przydziału, który można uzyskać z eksportu energii 
elektrycznej, jest wyznaczona przez ograniczenie wynikające z rozmiarów zakładu 
kogeneracyjnego.
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Poprawka 1106
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

15. Jeśli w procesie produkcji paliwa 
równocześnie powstaje paliwo, dla którego 
oblicza się emisje, oraz jeden lub więcej 
produktów („produkty uboczne”), emisję 
gazów cieplarnianych dzieli się pomiędzy 
paliwo lub jego produkt pośredni i 
produkty uboczne na podstawie metody 
substytucyjnej. Państwa członkowskie 
regularnie dostarczają poprawione 
wartości standardowe dla typowych 
produktów ubocznych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1107
Werner Langen

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 

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

Or. de

Uzasadnienie

Alokacja proporcjonalnie do zawartości energetycznej jest co do zasady właściwa. Jednak w 
połączeniu z szerokim wyborem ograniczeń w systemie prowadzi ona do poważnego 
zniekształcenia wyników ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ponieważ emisje z całego 
systemu nie są przydzielane na tym poziomie do odpowiedniego produktu wtedy, kiedy
powinny być przydzielone – w zależności od konkretnego procesu produkcji – do tego 
produktu w sposób związany z procesem. Trzeba więc stworzyć możliwość odpowiedniej 
alokacji w przypadkach indywidualnych, takich jak wilgotne i wysuszone resztki.

Poprawka 1108
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 16 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Resztki rolnicze takie jak słoma są w większości krajów rolniczymi produktami ubocznymi, 
które utylizuje się jako substytuty paszy i nawozy. Proporcjonalna część emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie z metodą zawartości energetycznej powinna zostać przydzielona do 
tych produktów ubocznych.
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Poprawka 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 16 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1110
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 16 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku biopaliw i innych biopłynów, 
w obliczeniach uwzględnia się wszystkie 
produkty uboczne, w tym energię 
elektryczną, która nie wchodzi w zakres 
ust. 14, za wyjątkiem resztek pożniwnych, 
w tym słomy, wytłok, plew, kolb i łupin 
orzechów. W przypadku gdy resztki 
pożniwne przetwarza się na biopaliwa lub 
inne paliwa z biopłynów, uwzględnia się je 
zgodnie z ich odnośnym wkładem. W 
obliczeniach produkty uboczne mające 
negatywną zawartość energetyczną uznaje 
się za posiadające zerową zawartość 
energetyczną.

Or. de
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Uzasadnienie

Wyjątek w przypadku obliczania resztek pożniwnych powinien być wyraźnie podkreślony.

Poprawka 1111
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 16 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Resztki rolnicze, takie jak słoma, są w większości krajów rolniczymi produktami ubocznymi, 
które utylizuje się jako substytuty paszy i jako nawozy. Proporcjonalna część emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie z metodą zawartości energetycznej powinna zostać przydzielona do 
tych produktów ubocznych.

Poprawka 1112
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część C – ustęp 16 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpady, resztki pożniwne, w tym słoma, 
wytłoki plewy, kolby i łupiny orzechów, 
oraz resztki powstałe w łańcuchach 
technologicznych, innych niż łańcuchy 

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

niestrawnych komponentów, uznaje się za 
materiały nieemitujące żadnych gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia, aż do 
momentu ich zbiórki.

Or. nl

Poprawka 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Jeśli chodzi o biopaliwa, w 
obliczeniach, o których mowa w ust. 4, 
wartość odpowiednika kopalnego (EF) to 
najnowsza, dostępna wartość średnich 
emisji pochodzących z benzyny i oleju 
napędowego wykorzystanych na 
terytorium Wspólnoty, podana na mocy 
[dyrektywy 98/70/WE]. W przypadku 
braku takich danych, zastosowanie ma 
wartość 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Jeśli chodzi o biopaliwa, w 
obliczeniach, o których mowa w ust. 4, 
wartość odpowiednika kopalnego (EF) to 
najnowsza, dostępna wartość średnich 
emisji pochodzących z kopalnej części
benzyny i oleju napędowego 
wykorzystanych na terytorium Wspólnoty, 
podana na mocy [dyrektywy 98/70/WE]. 
W przypadku braku takich danych, 
zastosowanie ma wartość 90 gCO2eq/MJ.

Or. en

Poprawka 1114
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

17. Jeśli chodzi o biopaliwa, w 
obliczeniach, o których mowa w ust. 4, 
wartość odpowiedników kopalnych (EF) to 
najnowsza, dostępna wartość emisji 
pochodzących z benzyny i oleju 
napędowego wykorzystanych na 
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terytorium Wspólnoty, podana na mocy 
[dyrektywy 98/70/WE]. W przypadku 
braku takich danych, zastosowanie ma 
wartość 83,8 gCO2eq/MJ.

terytorium Wspólnoty, podana na mocy 
[dyrektywy 98/70/WE]. W przypadku 
braku takich danych, zastosowanie ma 
wartość 91 gCO2eq/MJ.

Or. de

Uzasadnienie

Określanie wartości 83,8 gCO2eq/MJ jest niezrozumiałe w przypadku braku informacji na 
temat metody wprowadzania danych. Stosowanie średnich unijnych jako wartości 
referencyjnych oznacza ignorowanie znaczących różnic w emisjach gazów cieplarnianych 
określonych na podstawie różnych rodzajów oleju mineralnego i/lub niekonwencjonalnych 
źródeł, takich jak piaski bitumiczne. Ponadto ignorowane są różne poziomy emisji gazów 
cieplarnianych przy wytwarzaniu benzyny i oleju napędowego.

Poprawka 1115
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Jeśli chodzi o biopaliwa, w 
obliczeniach, o których mowa w ust. 4, 
wartość odpowiednika kopalnego (EF) to 
najnowsza, dostępna wartość średnich 
emisji pochodzących z benzyny i oleju 
napędowego wykorzystanych na 
terytorium Wspólnoty, podana na mocy 
[dyrektywy 98/70/WE]. W przypadku 
braku takich danych, zastosowanie ma 
wartość 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Jeśli chodzi o paliwa transportowe 
pozyskiwane z biomasy, w obliczeniach, o 
których mowa w ust. 4, wartość 
odpowiednika kopalnego (EF) to 
najnowsza, dostępna wartość średnich 
emisji pochodzących z benzyny i oleju 
napędowego wykorzystanych na 
terytorium Wspólnoty, podana na mocy 
[dyrektywy 98/70/WE] lub 83,8 
gCO2eq/MJ, w zależności od tego, która z 
nich jest najniższa.

Or. en
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Poprawka 1116
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część D – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

D. Szczegółowe wartości dla biopaliw i 
biopłynów

D. Szczegółowe wartości dla biopaliw i 
biopłynów *
*Należy ponownie obliczyć wartości standardowe, 
stosując konsekwentną metodologię dla całego 
łańcucha.

Or. en

Uzasadnienie

Wartości standardowe pozostawiono na poziomie równym wartościom typowym we 
wszystkich przypadkach za wyjątkiem „procesu technologicznego”, gdzie zastosowano 40-to 
procentowy wzrost. Niejasne są powody takiego działania. Powinno zastosować się 
konsekwentną metodologię dla całego łańcucha, aby obliczyć wartości standardowe z 
wartości typowych w sposób, który odzwierciedla zakres rzeczywistej wydajności na każdym 
etapie łańcucha. Musi to być częścią kompetencji CEN, jak określono w art. 17 ust. 1.

Poprawka 1117
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – część E – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

E. Przewidywane szczegółowe wartości dla 
przyszłych biopaliw i innych biopłynów, 
które nie występują lub występują w 
niewielkich ilościach na rynku w styczniu 
2008

E. Przewidywane szczegółowe wartości dla 
przyszłych biopaliw i innych biopłynów, 
które nie występują lub występują w 
niewielkich ilościach na rynku w styczniu 
2008 *
*Należy ponownie obliczyć wartości standardowe, 
stosując konsekwentną metodologię dla całego 
łańcucha.

Or. en



AM\732231PL.doc 75/76 PE409.503v01-00

PL

Uzasadnienie

Wartości standardowe pozostawiono na poziomie równym wartościom typowym we 
wszystkich przypadkach za wyjątkiem „procesu technologicznego”, gdzie zastosowano 40-to 
procentowy wzrost. Niejasne są powody takiego działania. Powinno zastosować się 
konsekwentną metodologię dla całego łańcucha, aby obliczyć wartości standardowe z 
wartości typowych w sposób, który odzwierciedla zakres rzeczywistej wydajności na każdym 
etapie łańcucha. Musi to być częścią kompetencji CEN,,jak określono w art. 17 ust. 1.

Poprawka 1118
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIIa
Za biopaliwa uznaje się przynajmniej 
poniższe produkty:
(a) „bioetanol”: etanol z podpozycji 2207 
10 00 Nomenklatury Scalonej z 
objętościową zawartością procentową 
alkoholu o wartości minimum 99%, 
produkowany z biomasy i/lub ulegającej 
biodegradacji części odpadów, których 
cechy zgadzają się przynajmniej z 
wymogami normy EN 15376, do 
stosowania jako biopaliwo;
(b) „biodiesel”: ester metylowy 
produkowany z oleju roślinnego lub 
zwierzęcego, o jakości oleju napędowego, 
do użycia jako biopaliwo;
(c) „biogaz”: paliwo gazowe produkowane 
z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji 
części odpadów, które może być 
oczyszczone do jakości naturalnego gazu, 
do użycia jako biopaliwo, lub gaz 
drzewny;
(d) „biometanol”: metanol produkowany z 
biomasy, do użycia jako biopaliwo;
(e) „biodimetyloeter”: dimetyloeter 
produkowany z biomasy, do użycia jako 
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biopaliwo;
(f) „bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy)”:
ETBE produkowany na podstawie 
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. de

Uzasadnienie

Definicje z art. 2 dyrektywy 2003/30 powinny zostać przejęte w celu zapewnienia ciągłości 
i jasności prawnej. Definicja bioetanolu powinna zostać dostosowana do obecnej 
nomenklatury.
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