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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 1
Параграф 1

1. вярва, че използването на биогаз би могло да допринесе в значителна степен за 
достигането на задължителната цел, до 2020 г. 20 % от общото потребление на 
енергия в ЕС да се получава от възобновяеми източници; счита, че биогазът, 
произведен от течен животински тор не може да се счита за 
стратегически източник на енергия, тъй като събирането на течен тор в 
системите за животновъдство не отговаря на изискванията за оптимално 
хуманно отношение към животните;

Or. da

Изменение, внесено от Matthias Groote

Изменение 2
Параграф 1

1. вярва, че използването на биогаз за производство на топлина и 
електроенергия,би могло да допринесе в значителна степен за достигането на 
задължителната цел, до 2020 г. 20 % от общото потребление на енергия в ЕС да 
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се получава от възобновяеми източници;

Or. de

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg

Изменение 3
Параграф 1 а (нов)

1a. подчертава, че производството на биогорива от отпадъци не следва да се 
превърне в самоцел; намаляването на количеството отпадъци следва да 
остане приоритет на политиката на ЕС и държавите-членки в областта 
на околната среда; 

Or.en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 4
Параграф 2

2. подчертава, че животинският тор, общинските отпадъчни води и земеделските и 
промишлени отпадъци могат да съдържат вещества (бактерии, паразити, тежки 
метали, вредни органични вещества), които могат да излагат на опасност 
общественото здраве и околната среда; в системите за животновъдство, в 
които се събира течен тор, каналите за инфекция не са прекъснати, за 
разлика от компостирането; намиращите се в течния тор микроби са 
просто разпръснати по земята и продължават да се разпространяват и да 
се размножават

Or. da

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 5
Параграф 2

2. подчертава, че животинският тор, биогенните отпадъци, общинските 
отпадъчни води и земеделските и промишлени отпадъци могат да съдържат 
(заличаване) бактерии, вируси, други паразитни микроорганизми, тежки 
метали и вредни органични вещества), които могат да излагат на опасност 
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общественото здраве или околната среда;

Or. pl

Изменение, внесено от Antonius Trakatellis

Изменение 6
Параграф 2

2. подчертава, че животинският тор, комуналните канализационни отпадъци и 
агро-промишлените отпадъци съдържат субстанции, агенти и организми
(бактерии, вируси, паразити, тежки метали, вредни органични вещества), които 
потенциално могат да представляват заплаха за общественото здраве или 
околната среда;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 7
Параграф 3

3. настойчиво призовава Комисията да гарантира предприемането на подходящи 
предпазни мерки с цел избягване на замърсяването и свеждане до минимум на 
последиците от разпространението на патогенни агенти и на всяко 
причинено от тях заболяване, като се има предвид, че термичната обработка 
намалява вирусите само до определена степен, но не унищожава някои 
резистентни патогенни щамове бактерии и че някои органични вещества, 
като например фталатите, почти не претърпяват редукция, а тежките метали 
остават почти незасегнати;

Or. pl

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg

Изменение 8
Параграф 3

3. настойчиво призовава Комисията да гарантира предприемането на подходящи 
предпазни мерки с цел избягване на замърсяването и разпространението на тези 
вещества и на всяко причинено от тях заболяване, като се има предвид, че 
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термичната обработка намалява вирусите само до определена степен и че 
повечето органични замърсители, като например фталатите, почти не 
претърпяват редукция, а тежките метали остават (заличаване) незасегнати;

Or. en

Изменение, внесено от Antonius Trakatellis

Изменение 9
Параграф 3

3. настойчиво призовава Комисията да гарантира предприемането на подходящи 
предпазни мерки с цел избягване на замърсяването и разпространението на тези 
вещества, агенти и организми и на всяко причинено от тях заболяване, като се 
има предвид, че термичната обработка намалява вирусите само до определена 
степен и че някои органични вещества, като например фталатите, почти не 
претърпяват редукция, а тежките метали остават почти незасегнати;

Or. en

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg

Изменение 10
Параграф 3 а (нов)

3a. с дълбоко безпокойство отбелязва, че в много държави-членки се появява 
нарастваща конкуренция между използването на определени земеделски 
продукти, като например царевица, в производството на енергия и в 
хранителната верига; подчертава, че тази конкуренция, която доведе до 
значителен скок в цените на фуражите, се дължи предимно на 
отсъствието на социални и свързани с околната среда критерии по 
отношение на производството на биогорива, както и на твърде 
централизиран подход към производството на биогаз;

Or. en
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 11
Параграф 4

4. призовава Комисията да проучи, въз основа на сравнение на цикъла на 
конверсия на различни видове биомаса в предприятията за производство на 
биогаз, устойчивостта на тези видове по отношение на обема емисии на 
парникови газове и тяхното въздействие върху качеството на въздуха, 
биоразнообразието, включително естествената растителност (горски 
масиви, ливади, блатисти терени), стопанисването на земята и 
производството на храни;

Or. pl

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 12
Параграф 6

6. призовава Комисията да гарантира сътрудничеството и координацията между 
държавите-членки, включително тези, които понастоящем не разполагат с 
предприятия за производство на биогаз или имат малко на брой такива, с цел 
взаимен обмен на най-добри практики посредством трансфер на знания и 
технологии;

Or. pl

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg

Изменение 13
Параграф 6 а (нов)

6a. изтъква, че настоящите методи за събиране на човешки екскременти 
водят до загуба на източници на питейна вода и енергия; призовава 
Комисията да проучи алтернативни начини за събиране на човешки 
екскременти, които не изискват използването на огромно количество вода 
и които биха повишили ефективността на производството на биогаз от 
човешки екскременти;

Or. en
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Изменение, внесено от Antonius Trakatellis

Изменение 14
Параграф 6 а (нов)

6a. призовава Комисията да събере всички налични данни за производството на 
биогаз в държавите-членки, с цел да се изясни развитието на темата биогаз 
в Европейския съюз, като се отчита, че тези данни са необходими и полезни 
при формулирането на съответна стратегия за решаването на проблема;

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 15
Параграф 7

7. настоятелно приканва Комисията да представи в най-кратки срокове 
предложение за директива за биологичните отпадъци, включително и на 
стандарти за качеството; счита, че производството на биогаз трябва да се 
обмисли внимателно в сравнение с алтернативното използване на 
отпадъци и животински тор;

Or. da

Изменение, внесено от Kathalijne Maria Buitenweg

Изменение 16
Параграф 7 а (нов)

7a. призовава Комисията да представи предложение за сертификационна схема 
за устойчив биогаз; такава сертификационна схема следва да се основава на 
подхода на снабдителната верига, като отчита всички социални и свързани 
с околната среда фактори;

Or.en
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Изменение, внесено от Matthias Groote

Изменение 17
Параграф 8

8. приканва настоящето и бъдещите председателства да стимулират по нататъшни 
дискусии относно начините за насърчаване на устойчиво производство на 
биогаз. като в тази връзка устойчиво насърчаване на съоръжения за 
производство на биогаз трябва да съдържа комбинирано производство на 
топлина и електроенергия,

Or. de
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