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10.1.2018 A8-0392/286 

Predlog spremembe  286 

Adina-Ioana Vălean 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 63 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (63a) Po pričakovanjih naj bi napredna 

pogonska biogoriva imela pomembno 

vlogo pri zmanjševanju emisij 

toplogrednih plinov v letalstvu, zato mora 

biti izpolnjena tudi obveznost vključitve, 

zlasti kar zadeva goriva, dobavljena za 

letalstvo. Na ravni Unije in držav članic bi 

bilo treba razviti politike za spodbujanje 

operativnih ukrepov za prihranek goriva v 

pomorskem prometu, skupaj s 

prizadevanji na področju raziskav in 

razvoja za povečanje pomorskega prevoza 

z uporabo vetrne in sončne energije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 25. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Predlog spremembe  287 

Adina-Ioana Vălean 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 68 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (68a) Še naprej je treba spodbujati 

sinergijo med krožnim gospodarstvom, 

biogospodarstvom in spodbujanjem 

uporabe energije iz obnovljivih virov, da 

bi zagotovili najboljšo izrabo surovin in 

najboljše okoljske rezultate. Pri 

sprejemanju ukrepov politike v podporo 

proizvodnji energije iz obnovljivih virov 

morajo Unija in države članice vedno 

upoštevati načelo učinkovite rabe virov in 

optimizirane rabe biomase. 

Or. en 

Obrazložitev 

Direktiva o uporabi energije iz obnovljivih virov bi morala biti v skladu z načeli krožnega 

gospodarstva in biogospodarstva ter spodbujati trg sekundarnih surovin. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Predlog spremembe  288 

Adina-Ioana Vălean 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) „energija iz obnovljivih virov“ 

pomeni energijo iz obnovljivih nefosilnih 

virov, namreč veter, sonce (sončni toplotni 

in sončni fotovoltaični viri), 

geotermalno energijo , toploto okolice, 

energijo plimovanja, valovanja in drugo 

energijo oceanov, vodno energijo, 

biomaso, deponijski plin, plin, pridobljen z 

napravami za čiščenje odplak, in biopline; 

a) „energija iz obnovljivih virov“ 

pomeni energijo iz obnovljivih nefosilnih 

virov, namreč veter, sonce (sončni toplotni 

in sončni fotovoltaični viri), 

geotermalno energijo, energijo iz okolice, 

energijo plimovanja, valovanja in drugo 

energijo oceanov, vodno energijo, 

biomaso, biometan, deponijski plin, plin, 

pridobljen z napravami za čiščenje odplak, 

in biopline; 

Or. en 

Obrazložitev 

V glavno opredelitev pojma energija iz obnovljivih virov bi bilo treba vključiti biometan. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Predlog spremembe  289 

Adina-Ioana Vălean 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „biomasa“ pomeni biološko 

razgradljive dele proizvodov, odpadkov in 

ostankov biološkega izvora iz kmetijstva, 

vključno s snovmi rastlinskega in 

živalskega izvora, gozdarstva in z njima 

povezanih proizvodnih dejavnosti, 

vključno z ribištvom in ribogojstvom, ter 

biološko razgradljive dele odpadkov, 

vključno z industrijskimi in komunalnimi 

odpadki biološkega izvora; 

(c) „biomasa“ pomeni biološko 

razgradljive dele proizvodov, odpadkov in 

ostankov biološkega izvora iz kmetijstva, 

vključno s snovmi rastlinskega in 

živalskega izvora, gozdarstva in z njima 

povezanih proizvodnih dejavnosti, 

vključno z ribištvom in ribogojstvom, 

razen šote in materialov, ki so del 

geoloških formacij in/ali fosilizirani, ter 

biološko razgradljive dele odpadkov, 

vključno z industrijskimi in komunalnimi 

odpadki ter odpadki iz trgovine, ki so 

biološkega izvora, ter bakterijami; 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojasniti je treba, da šota in drugi materiali, ki so del geoloških formacij ali fosilizirani, niso 

zajeti. Bakterije so oblika obnovljive biomase, ki rastejo s fotosintezo ali brez nje. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Predlog spremembe  290 

Adina-Ioana Vălean 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) „pogonska biogoriva“ pomenijo 

tekoča goriva za uporabo v prometu, 

proizvedena iz biomase; 

(g) „pogonska biogoriva“ pomenijo 

tekoča ali plinasta goriva za uporabo v 

prometu, proizvedena iz ali s pomočjo 

biomase; 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev pojma pogonska biogoriva bi morala zajemati tekoča in plinasta biogoriva. 

Biomasa lahko deluje kot biološki katalizator, ki proizvaja gorivo neposredno ali kot proizvod 

rasti biomase. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Predlog spremembe  291 

Adina-Ioana Vălean 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka s 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(s) „tekoča in plinasta goriva iz 

obnovljivih virov nebiološkega izvora, 

namenjena uporabi v prometu“ pomenijo 

tekoča ali plinasta goriva, ki niso pogonska 

biogoriva in katerih energijska vsebnost 

izhaja iz obnovljivih virov energije, ki ni 

biomasa, ter se uporabljajo v prometu; 

(s) „tekoča in plinasta goriva iz 

obnovljivih virov nebiološkega izvora, 

namenjena uporabi v prometu“ pomenijo 

tekoča ali plinasta goriva, ki se uporabljajo 

v prometu in niso pogonska biogoriva in 

katerih energijska vsebnost izhaja iz 

obnovljivih virov energije, ki ni biomasa, 

če se morebitni ogljik kot surovina zajema 

iz zunanjega zraka; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta določba se ne bi smela uporabljati za industrijsko zajemanje ogljika in ponovno uporabo 

surovin, saj ogljik ni trajen. Sprememba opredelitve pojma tekoča in plinasta goriva iz 

obnovljivih virov nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu, je povezana s 

členom 25, pri čemer se lahko šteje v okviru nove obveznosti vključitve. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Predlog spremembe  292 

Adina-Ioana Vălean 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka ee 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ee) „napredna pogonska biogoriva“ 

pomenijo pogonska biogoriva, proizvedena 

iz surovin, navedenih v delu A Priloge IX; 

(ee) „napredna pogonska biogoriva“ 

pomenijo pogonska biogoriva, proizvedena 

iz odpadkov in ostankov surovin, 

navedenih v delu A Priloge IX, ki 

ustrezajo načelu hierarhije ravnanja z 

odpadki in ki na podlagi regionalne 

analize nimajo znatnih učinkov 

izpodrivanja ali ne povzročajo znatnih 

izkrivljanj na trgih za proizvode, odpadke 

in ostanke; 

Or. en 

 

 


