
7. Zrównoważone rolnictwo i biogazy: przegląd prawodawstwa wspólnoto-
wego

Spraw.: Csaba Sándor TABAJDI (A6-0034/2008)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

§ 5 § tekst oryginału go +

§ 18 § tekst oryginału go +

§ 23 § tekst oryginału gp

1 +

2/ge - 313, 320, 10

§ 27 § tekst oryginału go -

§ 41 § tekst oryginału go/ge + 304, 251, 15
z poprawką ustną

po ust. 46 1 ALDE +

głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 606, 24, 12

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: §§ 18, 5, 41
Verts/ALE: § 27

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

§ 23
pierwsza część: „uważa, że … na rynek”
druga część: „wzywa zatem … odnawialnych źródłach energii”

Różne

Csaba Sándor Tabajdi, sprawozdawca, złożył następującą poprawkę ustną do ust. 41:

41. popiera kompleksowe włączenie promocji biogazów w ramy proponowanej dyrektywy dotyczą-
cej energii odnawialnej (COM(2008)0019), ze szczególnym naciskiem na następujące elementy:

a) (skreślenie)

b) roczne statystyki i sprawozdania w sprawie produkcji biogazu pochodzenia rolniczego w celu
umożliwienia realizacji celów,

c) działania na rzecz budowy i rozwijania biogazowni oparte na krajowych lub regionalnych ocenach
wpływu, popierające te zakłady, które w skali krajowej i/lub regionalnej przynoszą największe z
punktu widzenia środowiska korzyści i są zrównoważone pod względem gospodarczym; wszelkie
plany muszą obejmować działania na rzecz rozpowszechniania i promowania wyników osiągnię-
tych dzięki poprzednim doświadczeniom lub projektom prototypowym; jeżeli przepisy dotyczące
rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich nie pozwalają na finansowanie takich działań, należy je
zmienić;

d) przepisy zawierające zachęty lub wymogi dla państw członkowskich w zakresie uruchamiania kra-
jowych i regionalnych planów w celu ograniczenia przeszkód prawnych i administracyjnych; na
przykład gaz naturalny i inne paliwa kopalne nie powinny korzystać z preferencji na obszarach,
gdzie można sprzedawać energię cieplną wytworzoną z biogazu lokalnym dostawcom energii
cieplnej,
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