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PAKEITIMAI 1-17

Nuomonės projektas (PE396.668v01-00)
Adamos Adamou
Tvarus žemės ūkis ir biologinės dujos. Būtinas ES teisės aktų persvarstymas.
(2007/2107)(INI))

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 1
1 dalis

1. mano, kad biologinių dujų naudojimas gali labai padėti siekiant privalomo tikslo iki 
2020 m. 20 proc. visos ES energijos gauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių; mano, 
kad iš gyvulių srutų išgaunamos biologinės dujos negali būti strateginis energijos 
šaltinis, kadangi, taikant gyvulių, kurių srutos naudojamos biologinėms dujoms 
išgauti, veisimo sistemas, neužtikrinamos optimalios gyvulių gerovės sąlygos;

Or. da

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 2
1 dalis

1. mano, kad biologinių dujų naudojimas šilumai ir energijai gaminti gali labai padėti 
siekiant privalomo tikslo iki 2020 m. 20 proc. visos ES energijos gauti iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg

Pakeitimas 3
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad agrokuro gamyba iš atliekų neturėtų savaime būti tikslas; atliekų 
kiekio mažinimas ir toliau turėtų likti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių 
aplinkos politikos prioritetas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 4
2 dalis

2. pabrėžia, kad gyvulių mėšle, nuotekose ir žemės ūkio pramonės atliekose gali būti 
medžiagų (bakterijų, virusų, parazitų, sunkiųjų metalų, kenksmingų organinių 
medžiagų), kurios ateityje gali kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai; kitaip nei 
kompostuojant, taikant gyvulių, kurių srutos naudojamos biologinėms dujoms 
išgauti, veisimo sistemas, neužkertamas kelias plisti infekcijoms; srutose esančios 
bakterijos tik pašalinamos į dirvą, taigi jos ir toliau lieka bei veisiasi;

Or. da

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 5
2 dalis

2. pabrėžia, kad gyvulių mėšle, nuotekose ir žemės ūkio pramonės atliekose gali būti 
(išbraukta) bakterijų, virusų, kitų atmainų parazitinių mikroorganizmų, sunkiųjų 
metalų ir kenksmingų organinių medžiagų (išbraukta), kurios ateityje gali kelti pavojų 
žmonių sveikatai arba aplinkai;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Antonius Trakatellis

Pakeitimas 6
2 dalis

2. pabrėžia, kad gyvulių mėšle, nuotekose ir žemės ūkio pramonės atliekose gali būti 
medžiagų, reagentų ir organizmų (bakterijų, virusų, parazitų, sunkiųjų metalų, 
kenksmingų organinių medžiagų), kurios ateityje gali kelti pavojų žmonių sveikatai 
arba aplinkai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 7
3 dalis

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų atsargos priemonių siekiant 
išvengti taršos ir būtų mažinamas šių medžiagų patogenų pasklidimo ir bet kokių jų 
sukeliamų ligų poveikis, pripažįsta, kad kaitinimo procesas sumažina virusų kiekį tik 
iki tam tikro lygio ir nesunaikina atsparių kai kurių atmainų patogeninių bakterijų 
ir kad organinių medžiagų, tokių kaip ftalatai, kiekio sumažinti beveik neįmanoma, o 
sunkieji metalai lieka beveik nepakitę;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg

Pakeitimas 8
3 dalis

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų atsargos priemonių siekiant 
išvengti taršos ir šių medžiagų pasklidimo ir bet kokių jų sukeliamų ligų, pripažįsta, 
kad kaitinimo procesas sumažina virusų kiekį tik iki tam tikro lygio ir kad daugumos
nepageidaujamų organinių medžiagų priemaišų, tokių kaip ftalatai, kiekio sumažinti
beveik neįmanoma, o sunkieji metalai lieka beveik nepakitę;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Antonius Trakatellis

Pakeitimas 9
3 dalis

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų atsargos priemonių siekiant 
išvengti taršos ir šių medžiagų, reagentų ir organizmų pasklidimo ir bet kokių jų 
sukeliamų ligų, pripažįsta, kad kaitinimo procesas sumažina virusų kiekį tik iki tam 
tikro lygio ir kad organinių medžiagų, tokių kaip ftalatai, kiekio sumažinti beveik 
neįmanoma, o sunkieji metalai lieka beveik nepakitę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg

Pakeitimas 10
3a dalis (nauja)

3a. su dideliu nerimu pažymi, kad daugelyje valstybių narių didėja konkurencija dėl kai 
kurių žemės ūkio produktų, pvz, kukurūzų naudojimo energijos ir maisto gamybai; 
atkreipia dėmesį į tai, kad šios konkurencijos sąlygomis labai pakilo pašarų kainos; 
pabrėžia, kad šią konkurenciją labiausiai skatina socialinių ir aplinkos kriterijų, 
kuriais būtų vadovaujamasi gaminant agrokurą, nebuvimas ir pernelyg 
centralizuota biologinių dujų gamyba;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 11
4 dalis

4. ragina Komisiją palyginus kaitos ciklo trukmę išnagrinėti įvairių tipų biomasės, 
naudojamos biologinių dujų įmonėse, tvarumą, atsižvelgiant į šių biomasės tipų įtaką 
išskiriamų šiltnamio dujų kiekiui, oro kokybei, biologinei įvairovei, įskaitant gamtos 
augaliją (miškus, pievas, pelkynus), žemėtvarką ir maisto gamybą;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 12
6 dalis

6. ragina Komisiją užtikrinti valstybių narių bendradarbiavimą ir koordinavimą, netgi tų 
valstybių, kurios šiuo metu neturi biologinių dujų įmonių, arba turi tik kelias, kad,
perduodamos žinias ir technologijas, jos galėtų dalytis savo geriausia patirtimi 
eksploatuojant biologinių dujų įmones;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg

Pakeitimas 13
6a dalis (nauja)

6a. pažymi, kad, taikant dabartinius žmonių ekskrementų surinkimo metodus, eikvojami 
geriamojo vandens ištekliai ir energija; ragina Komisiją tirti alternatyvius žmonių 
ekskrementų surinkimo būdus, kuriuos taikant būtų naudojama nedaug vandens ir 
skatinama veiksmingesnė biologinių dujų gamyba;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonius Trakatellis

Pakeitimas 14
6a dalis (nauja)

6a. ragina Komisiją rinkti visus duomenis, susijusius su biologinių dujų gamyba 
valstybėse narėse, kadangi be šių duomenų neįmanoma susidaryti aiškaus vaizdo 
apie biologinių dujų klausimo sprendimo pažangą Europos Sąjungoje ir sklandžiai 
parengti tinkamos strategijos šiam klausimui spręsti;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 15
7 dalis

7. ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl biologinių atliekų direktyvos bei 
kokybės standartų; mano, kad biologinių dujų gamybos klausimai turėtų būti 
svarstomi atsižvelgiant į alternatyvius atliekų ir gyvulių mėšlo naudojimo būdus;

Or. da

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg

Pakeitimas 16
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją pateikti tausiųjų biologinių dujų sertfikavimo sistemos pasiūlymą; 
įvertinus visus socialinius ir aplinkos veiksnius, ši sertifikavimo sistema turėtų būti 
grindžiama išgavimo ir panaudojimo (angl. „well-to-wheel“) metodu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 17
8 dalis

8. ragina pirmininkaujančią šalį ir šalį, kuri pirmininkaus, skatinti tolimesnes diskusijas 
dėl tvarių biologinių dujų gamybos skatinimo; todėl, siekiant skatinti tvarų biologinių 
dujų infrastruktūros veikimą, turėtų būti derinama šilumos ir energijos gamyba;

Or. de
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