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Poprawka  286 

Adina-Ioana Vălean 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 63 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (63a) Oczekuje się, że zaawansowane 

biopaliwa odegrają istotną rolę w 

obniżaniu emisji gazów cieplarnianych 

pochodzących z lotnictwa, a zatem należy 

też spełnić obowiązek włączenia 

składników pochodzących ze źródeł 

odnawialnych do paliw, szczególnie do 

paliw dla lotnictwa. Należy opracować 

strategie polityczne na szczeblu Unii i 

państw członkowskich, aby zachęcić do 

przedsięwzięcia środków operacyjnych 

służących oszczędności paliw w żegludze, 

a także podjąć działania badawczo-

rozwojowe z myślą o zwiększeniu udziału 

energii wiatrowej i słonecznej w 

transporcie morskim. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami do art. 25. 
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Poprawka  287 

Adina-Ioana Vălean 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 68 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (68a) Należy nadal pogłębiać efekty 

synergii między gospodarką o obiegu 

zamkniętym, biogospodarką i 

promowaniem energii odnawialnej w celu 

zapewnienia jak najefektywniejszego 

wykorzystania surowców i osiągnięcia jak 

najlepszych wyników dla środowiska. 

Środki z zakresu polityki, przyjmowane 

przez Unię i państwa członkowskie w 

ramach wspierania produkcji energii 

odnawialnej, powinny zawsze uwzględniać 

zasadę oszczędnego gospodarowania 

zasobami i optymalnego wykorzystania 

biomasy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii powinna być zgodna z zasadami 

gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki oraz powinna zachęcać do promowania 

rynku surowców wtórnych. 
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Poprawka  288 

Adina-Ioana Vălean 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „energia ze źródeł odnawialnych” 

oznacza energię z odnawialnych źródeł 

niekopalnych, a mianowicie energię 

wiatru, energię promieniowania 

słonecznego (energię słoneczną termiczną i 

energię fotowoltaiczną) oraz , energię 

geotermalną , ciepło otoczenia, 

energię pływów, fal i inną energię 

oceanów, hydroenergię, energię 

pozyskiwaną z biomasy, gazu 

pochodzącego z wysypisk śmieci, 

oczyszczalni ścieków i ze źródeł 

biologicznych (biogaz); 

a) „energia ze źródeł odnawialnych” 

oznacza energię z odnawialnych źródeł 

niekopalnych, a mianowicie energię 

wiatru, energię promieniowania 

słonecznego (energię słoneczną termiczną i 

energię fotowoltaiczną) oraz energię 

geotermalną, energię otoczenia, 

energię pływów, fal i inną energię 

oceanów, hydroenergię, energię 

pozyskiwaną z biomasy i biometanu, gazu 

pochodzącego z wysypisk śmieci, 

oczyszczalni ścieków i ze źródeł 

biologicznych (biogaz); 

Or. en 

Uzasadnienie 

Do głównej definicji energii ze źródeł odnawialnych należy dodać biometan. 
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w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) „biomasa” oznacza ulegającą 

biodegradacji frakcję produktów, odpadów 

lub pozostałości pochodzenia 

biologicznego z rolnictwa, łącznie z 

substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, 

leśnictwa i powiązanych działów 

przemysłu, w tym rybołówstwa i 

akwakultury, a także ulegającą 

biodegradacji frakcję odpadów, w tym 

odpadów przemysłowych i 

miejskich pochodzenia biologicznego ; 

c) „biomasa” oznacza ulegającą 

biodegradacji frakcję produktów, odpadów 

lub pozostałości pochodzenia 

biologicznego z rolnictwa, łącznie z 

substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, 

leśnictwa i powiązanych działów 

przemysłu, w tym rybołówstwa i 

akwakultury, lecz z wyłączeniem torfu i 

materiałów zawartych w formacjach 

geologicznych lub przekształconych na 

skamieliny, a także ulegającą 

biodegradacji frakcję odpadów, w tym 

odpadów przemysłowych, handlowych i 

miejskich pochodzenia biologicznego, a 

także bakterie; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy sprecyzować, że definicja nie obejmuje torfu i innych materiałów zawartych w 

formacjach geologicznych lub przekształconych na skamieliny. Bakterie to forma odnawialnej 

biomasy, która rozwija się w wyniku fotosyntezy lub bez jej udziału. 
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Adina-Ioana Vălean 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
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Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „biopaliwa” oznaczają ciekłe 

paliwa dla transportu, produkowane z 

biomasy; 

g) „biopaliwa” oznaczają ciekłe lub 

gazowe paliwa dla transportu, 

produkowane z biomasy lub przez 

biomasę; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja biopaliw powinna obejmować zarówno biopaliwa płynne, jak i gazowe. Biomasa 

może działać jak biologiczny katalizator wytwarzający paliwo w sposób bezpośredni jako 

produkt wzrostu biomasy. 
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Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera s 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

s) „odnawialne ciekłe i gazowe paliwa 

transportowe pochodzenia 

niebiologicznego” oznaczają paliwa ciekłe 

lub gazowe inne niż biopaliwa, których 

wartość energetyczna pochodzi z 

odnawialnych źródeł energii innych niż 

biomasa i które są stosowane w 

transporcie; 

s) „odnawialne ciekłe i gazowe paliwa 

transportowe pochodzenia 

niebiologicznego” oznaczają stosowane w 

transporcie paliwa ciekłe lub gazowe inne 

niż biopaliwa, których wartość 

energetyczna pochodzi z odnawialnych 

źródeł energii innych niż biomasa, w 

przypadku gdy surowiec węglowy jest 

wychwytywany z powietrza; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepis ten nie powinien mieć zastosowania do przemysłowego wychwytywania dwutlenku 

węgla i ponownego wykorzystania surowców, ponieważ dwutlenek węgla nie jest źródłem o 

stałym charakterze. Zmiana definicji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych 

pochodzenia niebiologicznego jest powiązana z art. 25, w którym takie paliwa mogą być 

zaliczone na poczet nowego obowiązku włączania energii ze źródeł odnawialnych. 
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Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ee 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ee) „zaawansowane biopaliwa” 

oznaczają biopaliwa produkowane z 

surowców wymienionych w załączniku IX 

część A; 

ee) „zaawansowane biopaliwa” 

oznaczają biopaliwa produkowane z 

odpadów i pozostałości wymienionych w 

załączniku IX część A, które są zgodne z 

zasadą hierarchii postępowania z 

odpadami i według analizy regionalnej nie 

powodują znaczących efektów 

przesunięcia ani istotnych zakłóceń na 

rynkach produktów, odpadów lub 

pozostałości; 

Or. en 

 

 


