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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 1
1. bekezdés

1. úgy gondolja, hogy a biogáz használata jelentős mértékben hozzájárulna azon kötelező 
érvényű célkitűzés megvalósításához, amely értelmében 2020-ra az EU teljes 
energiafogyasztásának 20%-át megújuló energiaforrásokból kell biztosítani; úgy véli, 
hogy az állattartásból származó hígtrágyából előállított biogáz nem tekinthető 
stratégiai energiaforrásnak, mivel a hígtrágya-előállító állattartó rendszerek nem 
vezetnek optimális állatjóléthez;

 Or. da

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 2
1. bekezdés

1. úgy gondolja, hogy a biogáz hő- és áramtermelési célú használata jelentős mértékben 
hozzájárulna azon kötelező érvényű célkitűzés megvalósításához, amely értelmében 
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2020-ra az EU teljes energiafogyasztásának 20%-át megújuló energiaforrásokból kell 
biztosítani;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg

Módosítás: 3
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági üzemanyagok hulladékból történő 
előállításának nem szabad önmagában céllá válnia; a hulladékcsökkentésnek 
továbbra is az Európai Unió és a tagállamok környezetvédelmi politikája egyik 
prioritásának kell lennie; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 4
2. bekezdés

2. kiemeli, hogy az állati trágya, a lakossági szennyvíz és a mezőgazdasági hulladék 
tartalmazhat a közegészségre vagy a környezetre potenciálisan veszélyes anyagokat 
(baktériumok, vírusok, paraziták, nehézfémek, szennyező organikus anyagok); a 
hígtrágya-előállító állattartó rendszerekben a fertőzés csatornái nem szűnnek meg 
úgy, mint a komposztálás esetén; a hígtrágyában jelen lévő baktériumok egyszerűen 
átterjednek a talajra, és ott továbbterjednek és szaporodnak;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 5
2. bekezdés

2. kiemeli, hogy az állati trágya, a lakossági szennyvíz és a mezőgazdasági hulladék 
tartalmazhat a közegészségre vagy a környezetre potenciálisan veszélyes (törlés) 
baktériumokat, vírusokat, más mikroorganizmusok parazita törzseit, nehézfémeket 
és szennyező organikus anyagokat;
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Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Antonius Trakatellis

Módosítás: 6
2. bekezdés

2. kiemeli, hogy az állati trágya, a lakossági szennyvíz és a mezőgazdasági hulladék 
tartalmazhat a közegészségre vagy a környezetre potenciálisan veszélyes anyagokat, 
ágenseket és organizmusokat (baktériumok, vírusok, paraziták, nehézfémek, 
szennyező organikus anyagok); 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 7
3. bekezdés

3. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy megfelelő óvintézkedéseket tegyenek 
az e kórokozókkal, illetve az általuk okozott bármely betegséggel való megfertőződés 
megelőzésére és e kórokozók, illetve betegségek elterjedése hatásának 
minimalizálására, elismerve azt a tényt, hogy a melegítési eljárás csupán egy 
bizonyos mértékig csökkenti a vírusokat, valamint hogy néhány patogén baktérium 
ellenálló törzseit nem pusztítja el, és hogy az organikus anyagok, például a ftalátok 
mértéke alig csökken, míg a nehézfémek jóformán érintetlenül maradnak;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg

Módosítás: 8
3. bekezdés

3. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy megfelelő óvintézkedéseket tegyenek 
az ezen anyagokkal, illetve az általuk okozott bármely betegséggel való 
megfertőződés és az anyagok illetve betegségek elterjedésének megelőzésére, 
elismerve azt a tényt, hogy a melegítési eljárás csupán egy bizonyos mértékig 
csökkenti a vírusokat, és hogy a legtöbb organikus szennyező anyag (törlés) mértéke 
alig csökken, míg a nehézfémek (törlés) érintetlenül maradnak;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonius Trakatellis

Módosítás: 9
3. bekezdés

3. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy megfelelő óvintézkedéseket tegyenek 
az ezen anyagokkal, ágensekkel és organizmusokkal, illetve az általuk okozott 
bármely betegséggel való megfertőződés és az anyagok, ágensek és organizmusok,
illetve betegségek elterjedésének megelőzésére, elismerve azt a tényt, hogy a 
melegítési eljárás csupán egy bizonyos mértékig csökkenti a vírusokat, és hogy az 
organikus anyagok, például a ftalátok mértéke alig csökken, míg a nehézfémek 
jóformán érintetlenül maradnak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg

Módosítás: 10
3a. bekezdés (új)

3a. mély aggodalommal állapítja meg, hogy sok tagállamban nő a verseny bizonyos 
mezőgazdasági termékek – mint például a kukorica – energiacélú felhasználása és 
az élelmiszerláncban való felhasználása között; hangsúlyozza, hogy a 
takarmányárak jelentős növekedését előidéző verseny főként a mezőgazdasági 
üzemanyagok gyártásával kapcsolatos szociális és környezetvédelmi kritériumok 
hiányának, valamint a biogáztermelésre vonatkozó, túlzottan centralizált 
megközelítésnek tudható be;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 11
4. bekezdés

4. felszólítja a Bizottságot, hogy biogázüzemekben található különböző típusú 
biomasszákon elvégzett átalakulásiciklus-összehasonlítások alapján vizsgálja meg e 
biomassza-típusok fenntarthatóságát az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
mennyisége és ezen gázok levegőminőségre és biológiai sokféleségre gyakorolt hatása 
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tekintetében, beleértve a természetes vegetációt (erdők, legelők, mocsaras területek), 
a területkezelést és az élelmiszergyártást;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 12
6. bekezdés

6. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a tagállamok közötti együttműködést és 
koordinációt, beleértve azokat az államokat, ahol jelenleg nincs biogázüzem, illetve 
ahol csak néhány biogázüzem létezik, annak érdekében, hogy az ismeretek és a 
technológia átadásán keresztül megismerhessék egymás biogázüzemekkel 
kapcsolatos legjobb gyakorlatát;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg

Módosítás: 13
6a. bekezdés (új)

6a. rámutat arra, hogy az emberi ürülék gyűjtésének jelenlegi módszerei pazarolják az 
ivóvízforrásokat és az energiát; felszólítja a Bizottságot, hogy tanulmányozza az 
emberi ürülék gyűjtésének olyan alternatív módjait, amely nem igényel nagy 
mennyiségű vizet, és amely növelné a biogáz emberi ürülékből történő előállításának 
hatékonyságát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonius Trakatellis

Módosítás: 14
6a. bekezdés (új)

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy gyűjtse össze a tagállamokban a biogáz előállítására 
vonatkozó valamennyi adatot annak érdekében, hogy egyértelmű képet lehessen 
kapni arra vonatkozóan, hogy a biogáz témaköre miként halad előre az Európai 
Unióban, figyelembe véve, hogy ezek az adatok a kérdés kezelésére irányuló 
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megfelelő stratégia kialakítása tekintetében szükségesek és hasznosak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 15
7. bekezdés

7. sürgeti a Bizottságot egy, a minőségi szabványokra is kiterjedő biohulladék irányelvre 
irányuló javaslat mihamarabbi benyújtására; úgy véli, hogy a biogáztermelést a 
hulladék és az állattartásból származó trágya alternatív felhasználási módjaihoz 
viszonyítva kell mérlegelni;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg

Módosítás: 16
7a. bekezdés (új)

7a. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a fenntartható biogáz tanúsítási 
rendszerére vonatkozóan; e tanúsítási rendszernek egy, valamennyi szociális és 
környezetvédelmi tényezőt figyelembe vevő, a „kinyeréstől a tankolásig” szempontú 
megközelítésen kell alapulnia;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

Módosítás: 17
8. bekezdés

8. felkéri a jelenlegi és soron következő elnökséget a fenntartható biogáztermelés 
előmozdításáról szóló vita elősegítésére; ezzel kapcsolatban a biogáz-létesítmények 
fenntartható támogatásának magába kell foglalnia a kombinált hő- és 
áramtermelést is;
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Or. de
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