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Ilgtspējīga lauksaimniecība un biogāze: nepieciešamība pārskatīt ES tiesību aktus
2007/2107(INI))

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. uzskata, ka biogāzu izmantošana varētu dot ievērojamu ieguldījumu saistošajam 
mērķim, kas paredz, ka līdz 2020. gadam atjaunīgajai enerģijai jāveido 20 % no 
kopējā ES energopatēriņa; uzskata, ka biogāzi, ko iegūst no lopu pusšķidrajiem 
mēsliem, nevar uzskatīt par stratēģisku enerģijas avotu, jo pusšķidro mēslu ražošanā 
izmantotās lopu audzēšanas sistēmas neveicina dzīvnieku optimālu labturību;

Or. da

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. uzskata, ka biogāzu izmantošana siltuma un enerģijas ražošanā varētu dot 
ievērojamu ieguldījumu saistošajam mērķim, ka līdz 2020. gadam atjaunīgajai 
enerģijai jāveido 20 % no kopējā ES energopatēriņa;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg

Grozījums Nr. 3
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver, ka lauksaimniecības degvielas ražošana no atkritumiem nevar kļūt par 
pašmērķi; atkritumu apjoma samazināšanai joprojām ir jābūt Eiropas Savienības 
un dalībvalstu vides politikas prioritātei;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 4
2. punkts

2. uzsver, ka kūtsmēslos, sadzīves notekūdeņos un agrārajos un rūpniecības atkritumos 
var būt vielas (baktērijas, vīrusi, parazīti, smagie metāli, kaitīgas organiskas vielas), 
kuras var radīt draudus sabiedrības veselībai vai videi; lopu audzēšanas sistēmās, 
kurās ražo pusšķidros mēslus, infekciju iespējas nav novērstas tā, kā kompostēšanā;
pusšķidrajos mēslos esošās baktērijas nonāk tikai augsnē un turpina izplatīties un 
vairoties;

Or. da

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 5
2. punkts

2. uzsver, ka kūtsmēslos, sadzīves notekūdeņos un agrorūpnieciskajos atkritumos var būt 
(svītrojums) baktērijas, vīrusi, citu mikroorganismu parazītiski celmi, smagie metāli 
un kaitīgas organiskas vielas (svītrojums), kuri var radīt draudus sabiedrības veselībai 
vai videi;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Antonius Trakatellis

Grozījums Nr. 6
2. punkts

2. uzsver, ka kūtsmēslos, sadzīves notekūdeņos un agrārajos un rūpniecības atkritumos 
var būt vielas, slimību ierosinātāji un organismi (baktērijas, vīrusi, parazīti, smagie 
metāli, kaitīgas organiskas vielas), kuri var radīt draudus sabiedrības veselībai vai 
videi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 7
3. punkts

3. mudina Komisiju nodrošināt, ka tiek veikti atbilstīgi drošības pasākumi, lai novērstu 
piesārņojumu un samazinātu patogēnu, kā arī to izraisītu slimību izplatības ietekmi, 
ņemot vērā, ka karsēšanas process iznīcina vīrusus tikai zināmā mērā, bet tas 
neiznīcina dažu patogēnu baktēriju rezistentus celmus, un ka organiskās vielas, 
piemēram, ftalātus, var samazināt tikai nedaudz, bet smagie metāli saglabājas gandrīz 
neskarti;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg

Grozījums Nr. 8
3. punkts

3. mudina Komisiju nodrošināt, ka tiek veikti atbilstīgi drošības pasākumi, lai novērstu 
piesārņojuma un šādu vielu, kā arī to izraisītu slimību, izplatību, ņemot vērā, ka 
karsēšanas process iznīcina vīrusus tikai zināmā mērā un ka lielāko daļu organisko 
piesārņojošo vielu var samazināt tikai nedaudz, bet smagie metāli saglabājas 
(svītrojums) neskarti;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Antonius Trakatellis

Grozījums Nr. 9
3. punkts

3. mudina Komisiju nodrošināt, ka tiek veikti atbilstīgi drošības pasākumi, lai novērstu 
piesārņojuma un šādu vielu, slimību ierosinātāju un organismu, kā arī to izraisītu 
slimību, izplatību, ņemot vērā, ka karsēšanas process iznīcina vīrusus tikai zināmā 
mērā un ka organiskās vielas, piemēram, ftalātus, var samazināt tikai nedaudz, bet 
smagie metāli saglabājas gandrīz neskarti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg

Grozījums Nr. 10
3.a punkts (jauns)

3.a ar lielām bažām atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs palielinās konkurence starp 
atsevišķu lauksaimniecības produktu, piemēram, kukurūzas, izmantošanu 
enerģētikā un pārtikas ķēdē; uzsver, ka šī konkurence ir izraisījusi ievērojamu 
lopbarības cenu pieaugumu un ir galvenokārt radusies tāpēc, ka trūkst 
lauksaimniecības degvielas ražošanas sociālo un vides kritēriju, kā arī tāpēc, ka 
pieeja biogāzes ražošanai ir pārāk centralizēta;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 11
4. punkts

4. aicina Komisiju, balstoties uz dažāda veida biomasu pārveides cikla salīdzinājumiem 
biogāzes rūpnīcās, pārbaudīt šo biomasu veidu ilgtspēju, ņemot vērā siltumnīcefektu 
izraisošu gāzu emisiju apjomu un to ietekmi uz gaisa kvalitāti, bioloģisko 
daudzveidību, tostarp dabisko veģetāciju (mežiem, pļavām, purviem), zemes 
apsaimniekošanu un pārtikas ražošanu;

Or. pl



AM\697321LV.doc 5/6 PE398.432v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 12
6. punkts

6. aicina Komisiju nodrošināt sadarbību un saskaņošanu dalībvalstu starpā, iesaistot arī 
tās valstis, kurās pašlaik nav biogāzu rūpnīcas vai to ir tikai dažas, lai dalībvalstis 
uzzinātu par labāko praksi attiecībā uz biogāzu rūpnīcām, apmainoties ar zināšanām 
un tehniskajiem paņēmieniem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg

Grozījums Nr. 13
6.a punkts (jauns)

6.a norāda, ka līdzšinējās cilvēka ekskrementu savākšanas metodes izšķiež dzeramā 
ūdens resursus un enerģiju; aicina Komisiju izpētīt alternatīvus veidus cilvēka 
ekskrementu savākšanai, neizmantojot lielus ūdens daudzumus un panākot 
efektīvāku biogāzes ražošanu no cilvēka ekskrementiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonius Trakatellis

Grozījums Nr. 14
6.a punkts (jauns)

6.a aicina Komisiju ievākt visus attiecīgos datus par biogāzes ražošanu dalībvalstīs, lai 
varētu gūt skaidru priekšstatu par to, kā Eiropas Savienībā notiek biogāzes 
jautājuma virzība, ņemot vērā, ka šie dati ir nepieciešami un lietderīgi, lai 
sagatavotu piemērotu stratēģiju šī jautājuma risināšanai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 15
7. punkts

7. mudina Komisiju pēc iespējas drīz iesniegt bioatkritumu direktīvas un kvalitātes 
standartu priekšlikumu; uzskata, ka biogāzes ražošanā jāapsver atkritumu un 
organisko mēslu alternatīva izmantošana;

Or. da

Grozījumu iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg

Grozījums Nr. 16
7.a punkts (jauns)

7.a mudina Komisiju iesniegt priekšlikumu par ilgtspējīgas biogāzes sertifikācijas 
sistēmu; šī sertifikācijas sistēma jābalsta pieejā, kurā ietver pilnīgi visu procesu no 
ražošanas līdz patēriņam (well-to-wheel approach), ņemot vērā visus sociālos un 
vides faktorus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 17
8. punkts

8. aicina pašreizējo un turpmākās prezidentūras turpināt diskusijas par to, kā veicināt 
biogāzes ilgtspējīgu ražošanu; tāpēc biogāzes iekārtu ilgtspējīgā sekmēšanā jāiekļauj 
siltuma un elektrības kopīga ražošana;

Or. de
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