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Αδάμος Αδάμου
Αειφόρος γεωργία και βιοαέρια: ανάγκη για αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ
(2007/2107(INI))

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. πιστεύει ότι η χρήση βιοαερίου θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη 
δέσμευση να καλύπτεται η συνολική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ μέχρι το 
2020 κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· θεωρεί ότι το βιοαέριο που 
παράγεται από υγρή κοπριά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως στρατηγικής 
σημασίας πηγή ενέργειας, καθώς τα συστήματα παραγωγής υγρής κοπριάς 
από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή 
μεταχείριση των ζωντανών·

Or. da

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. πιστεύει ότι η χρήση βιοαερίου για θέρμανση και παραγωγή ενέργειας θα μπορούσε 
να συμβάλει σημαντικά στη δέσμευση να καλύπτεται η συνολική ενεργειακή 
κατανάλωση της ΕΕ μέχρι το 2020 κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
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Or. de

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. τονίζει ότι η παραγωγή αγροκαυσίμων από απόβλητα δεν πρέπει να αποτελέσει 
αυτοσκοπό· προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και των κρατών 
μελών της πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί η μείωση των αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι τα ζωικά λιπάσματα, τα αστικά και τα αγρο-βιομηχανικά λύματα μπορεί να 
περιέχουν ουσίες (βακτηρίδια, ιούς, παράσιτα, βαρέα μέταλλα και βλαβερές 
οργανικές ουσίες) που ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για τη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον, ότι στα συστήματα παραγωγής υγρής κοπριάς από κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις δεν αποκλείεται  η πιθανότητα μόλυνσης, όπως στην περίπτωση 
της λιπασματοποίησης, ότι τα μικρόβια που υπάρχουν στην κοπριά απορροφούνται 
σε μικρό βαθμό από το χώμα και συνεχίζουν να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και να 
πολλαπλασιάζονται·

Or. da

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι τα ζωικά λιπάσματα, τα αστικά και τα αγρο-βιομηχανικά λύματα μπορεί να 
περιέχουν (διαγραφή) βακτηρίδια, ιούς, παρασιτικά στελέχη άλλων 
μικροοργανισμών, βαρέα μέταλλα και βλαβερές οργανικές ουσίες (διαγραφή) που 
ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον·

Or. pl
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι τα ζωικά λιπάσματα, τα αστικά και τα αγρο-βιομηχανικά λύματα μπορεί να 
περιέχουν ουσίες, στελέχη και οργανισμούς (βακτηρίδια, ιούς, παράσιτα, βαρέα 
μέταλλα και βλαβερές οργανικές ουσίες) που ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για 
τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί επαρκείς προφυλάξεις 
προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από
τη διάδοση των παθογόνων και οποιωνδήποτε ασθενειών αυτά επιφέρουν, 
αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία θέρμανσης περιορίζει τους ιούς μέχρι ένα σημείο 
μόνο και δεν καταστρέφει ανθεκτικά στελέχη κάποιων παθογόνων βακτηριδίων, ότι 
οργανικές ουσίες όπως οι φθαλικές ενώσεις περιορίζονται με δυσκολία και ότι τα 
βαρέα μέταλλα παραμένουν σχεδόν άθικτα·

Or. pl

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί επαρκείς προφυλάξεις 
προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση και διάδοση αυτών των ουσιών και 
οποιωνδήποτε ασθενειών αυτές επιφέρουν, αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία 
θέρμανσης περιορίζει τους ιούς μέχρι ένα σημείο μόνο, ότι οι περισσότεροι οργανικοί
ρύποι περιορίζονται με δυσκολία και ότι τα βαρέα μέταλλα παραμένουν (διαγραφή)
σχεδόν άθικτα·

Or. en
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί επαρκείς προφυλάξεις 
προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση και διάδοση αυτών των ουσιών, στελεχών και 
οργανισμών και οποιωνδήποτε ασθενειών επιφέρουν τα παραπάνω , αναγνωρίζοντας 
ότι η διαδικασία θέρμανσης περιορίζει τους ιούς μέχρι ένα σημείο μόνο, ότι οργανικές 
ουσίες όπως οι φθαλικές ενώσεις περιορίζονται με δυσκολία και ότι τα βαρέα μέταλλα 
παραμένουν σχεδόν άθικτα·

Or. en

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. σημειώνει με ανησυχία τον αυξανόμενο ανταγωνισμό σε πολλά κράτη μέλη μεταξύ 
ενεργειακής χρήσης και χρήσης στην τροφική αλυσίδα για συγκεκριμένα αγροτικά 
προϊόντα, όπως ο αραβόσιτος· υπογραμμίζει ότι αυτός ο ανταγωνισμός, ο οποίος 
έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών, οφείλεται κυρίως 
στην έλλειψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στην παραγωγή 
αγροκαυσίμων και σε μία υπερβολικά συγκεντρωτική προσέγγιση στην παραγωγή 
βιοαερίου·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, βάσει συγκρίσεων του κύκλου μετατροπής
διαφόρων τύπων βιομάζας σε εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, τη βιωσιμότητα 
αυτών των τύπων σε σχέση με τον όγκο των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα του αέρα, στη 
βιοποικιλότητα, περιλαμβανομένων και της φυσικής βλάστησης (δάση, βοσκοτόπια, 
βάλτοι) της διαχείρισης γαιών και της παραγωγής τροφίμων·
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 12
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών, περιλαμβανομένων και εκείνων που στην παρούσα φάση δεν 
διαθέτουν ή διαθέτουν λίγες εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, προκειμένου να 
πληροφορηθούν αμοιβαία για τις βέλτιστες πρακτικές του κάθε κράτους μέλους 
σχετικά με τις εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου μέσω της γνώσης και της 
μεταφοράς της τεχνολογίας·

Or. pl

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg

Τροπολογία 13
Παράγραφος 6 α (νέα)

6 α. σημειώνει ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα για την περισυλλογή 
των ανθρώπινων περιττωμάτων σπαταλούν αποθέματα πόσιμου νερού και 
ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει εναλλακτικούς τρόπους περισυλλογής 
των ανθρώπινων περιττωμάτων, οι οποίοι δεν θα απαιτούν την κατανάλωση 
μεγάλων ποσοτήτων νερού και οι οποίοι θα αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της 
παραγωγής βιοαερίου από ανθρώπινα περιττώματα·

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 14
Παράγραφος 6 α (νέα)

6 α. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει όλα τα σχετικά στοιχεία για την παραγωγή 
βιοαερίου στα κράτη μέλη προκειμένου να έχει σαφή εικόνα για την πρόοδο που 
σημειώνεται στο θέμα του βιοαερίου στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα 
στοιχεία είναι απαραίτητα και βοηθούν στη διαμόρφωση σχετικής πολιτικής για 
την αντιμετώπιση του ζητήματος·
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 15
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για την οδηγία 
σχετικά με τα βιολογικά απόβλητα, περιλαμβανομένων και των προτύπων ποιότητας· 
θεωρεί ότι η παραγωγή βιοαερίου πρέπει να εξισορροπηθεί με εναλλακτικές 
χρήσεις για τα απόβλητα και τα ζωικά λιπάσματα·

Or. da

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg

Τροπολογία 16
Παράγραφος 7 α (νέα)

7 α. προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση συστήματος πιστοποίησης για το 
βιώσιμο βιοαέριο· το σύστημα αυτό πρέπει να βασίζεται σε μία προσέγγιση well-to-
wheel (από την πηγή στην τελική χρήση), λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία: Matthias Groote

Τροπολογία 17
Παράγραφος 8

8. καλεί την τρέχουσα και την επερχόμενη προεδρία να προωθήσουν περαιτέρω 
συζητήσεις όσον αφορά την προώθηση της αειφόρου παραγωγής βιοαερίου· στο 
πλαίσιο αυτό η βιώσιμη προώθηση των εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου 
πρέπει να συνδυάζει την θερμική και ενεργειακή παραγωγή·

Or. de
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