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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 1
Punctul 1

1. consideră că folosirea biogazului ar putea contribui în mod semnificativ la realizarea 
obiectivului obligatoriu de a obţine, până în 2020, o pondere de 20% a energiilor
regenerabile în consumul total de energie în UE; este de părere că biogazul produs 
din bălegarul lichid nu poate fi considerat o sursă de energie strategică, întrucât 
sistemele închise de creştere a animalelor utilizate pentru obţinerea bălegarului 
lichid nu sunt cele mai indicate din perspectiva bunăstării animalelor;

Or. da

Amendament depus de Matthias Groote

Amendamentul 2
Punctul 1

1. consideră că folosirea biogazului pentru producerea de electricitate şi energie 
termică ar putea contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivului obligatoriu de 
a ob�ine, până în 2020, o pondere de 20% a energiilor regenerabile în consumul total 
de energie în UE;
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Or. de

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg

Amendamentul 3
Punctul 1a (nou)

1a. subliniază că obţinerea agrocombustibililor din deşeuri nu ar trebui să devină un 
scop în sine; reducerea deşeurilor ar trebui să fie în continuare o prioritate a 
politicii de mediu a Uniunii Europene şi a statelor membre; 

Or. en

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 4
Punctul 2

2. subliniază că excrementele animale, apele reziduale urbane �i de�eurile 
agroindustriale pot con�ine substan�e (bacterii, viru�i, parazi�i, metale grele, 
substan�e organice periculoase) care pot reprezenta un pericol pentru sănătatea 
publică sau pentru mediu; în cazul sistemelor închise de creştere a animalelor 
utilizate pentru obţinerea bălegarului lichid, canalele de infectare nu sunt blocate, 
aşa cum se întâmplă în cazul compostării; microbii prezenţi în bălegarul lichid sunt 
pur şi simplu răspândiţi pe sol şi continuă să circule şi să se înmulţească;

Or. da

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 5
Punctul 2

2. subliniază că excrementele animale, apele reziduale urbane �i de�eurile 
agroindustriale pot con�ine (text eliminat) bacterii, viru�i, tulpini de alte 
microorganisme parazitare, metale grele şi substan�e organice periculoase (text 
eliminat) care pot reprezenta un pericol pentru sănătatea publică sau pentru mediu;

Or. pl
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Amendament depus de Antonius Trakatellis

Amendamentul 6
Punctul 2

2. subliniază că excrementele animale, apele reziduale urbane �i de�eurile 
agroindustriale pot con�ine substan�e, agenţi şi organisme (bacterii, viru�i, 
parazi�i, metale grele, substan�e organice periculoase) care pot reprezenta un pericol 
pentru sănătatea publică sau pentru mediu;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 7
Punctul 3

3. îndeamnă Comisia să garanteze că se iau măsuri adecvate de prevenire pentru a se 
evita contaminarea �i a se reduce la minimum impactul răspândirii agenţilor 
patogeni �i a oricăror boli pe care le produc, recunoscând că procesul de încălzire 
reduce efectul viru�ilor doar într-o anumită măsură şi nu distruge tulpinile rezistente 
ale anumitor bacterii patogene �i că substan�ele organice, precum ftala�ii, sunt 
reduse foarte pu�in, iar metalele grele rămân aproape intacte;

Or. pl

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg

Amendamentul 8
Punctul 3

3. îndeamnă Comisia să garanteze că se iau măsuri adecvate de prevenire pentru a se 
evita contaminarea �i răspândirea acestor substan�e �i a oricăror boli pe care le 
produc, recunoscând că procesul de încălzire reduce efectul viru�ilor doar într-o 
anumită măsură �i că cei mai mulţi agenţi contaminanţi organici, precum ftala�ii, 
sunt reduşi foarte pu�in, iar metalele grele rămân (text eliminat) intacte;

Or. en
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Amendament depus de Antonius Trakatellis

Amendamentul 9
Punctul 3

3. îndeamnă Comisia să garanteze că se iau măsuri adecvate de prevenire pentru a se 
evita contaminarea �i răspândirea acestor substan�e, agenţi şi organisme �i a 
oricăror boli pe care le produc, recunoscând că procesul de încălzire reduce efectul 
viru�ilor doar într-o anumită măsură �i că substan�ele organice, precum ftala�ii, 
sunt reduse foarte pu�in, iar metalele grele rămân aproape intacte;

Or. en

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg

Amendamentul 10
Punctul 3a (nou)

3a. ia act cu profundă îngrijorare de faptul că în multe state membre se intensifică 
concurenţa dintre utilizarea pentru producerea de energie şi utilizarea în lanţul 
alimentar a anumitor produse agricole, cum ar fi porumbul; subliniază că această 
concurenţă, care a dus la o creştere semnificativă a preţurilor hranei pentru
animale se datorează în principal absenţei criteriilor sociale şi ecologice în 
producţia de agrocombustibili, precum şi unei abordări ultracentralizate a 
producţiei de biogaz;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 11
Punctul 4

4. invită Comisia să verifice caracterul durabil al diverselor tipuri de biomasă pe baza 
comparării ciclurilor de conversie ale acestora în instala�iile de biogaz în ceea ce 
prive�te volumul de emisii de gaze cu efect de seră �i efectele acestora asupra 
calită�ii aerului, asupra biodiversită�ii, inclusiv asupra vegetaţiei (păduri, păşuni, 
mlaştini), a gestionării terenurilor �i a produc�iei de alimente;

Or. pl
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 12
Punctul 6

6. invită Comisia să asigure cooperarea �i coordonarea între statele membre, inclusiv 
între cele care în prezent nu au deloc sau au doar câteva instala�ii de biogaz, în 
vederea schimbului de bune practici privind instala�iile de biogaz prin transferul de 
cunoştinţe şi tehnologie;

Or. pl

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg

Amendamentul 13
Punctul 6a (nou)

6a. subliniază că metodele actuale de colectare a excrementelor umane duc la risipirea 
resurselor de apă potabilă şi de energie; solicită Comisiei să examineze modalităţi 
alternative de colectare a excrementelor umane, care nu implică mari cantităţi de 
apă şi care să sporească eficienţa producţiei de biogaz obţinut din excremente 
umane;

Or. en

Amendament depus de Antonius Trakatellis

Amendamentul 14
Punctul 6a (nou)

6a. solicită Comisiei să colecteze toate datele relevante referitoare la producţia de 
biogaz în statele membre, pentru a avea o imagine clară a progreselor producţiei de 
biogaz în Uniunea Europeană, ţinând cont de faptul că aceste date sunt necesare şi 
utile în vederea elaborării unei strategii pertinente de abordare a acestei chestiuni;

Or. en
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 15
Punctul 7

7. îndeamnă Comisia să prezinte cât mai curând o propunere de directivă privind 
de�eurile biologice, inclusiv standardele de calitate aferente; consideră că producţia 
de biogaz trebuie evaluată prin comparaţie cu utilizări alternative ale deşeurilor şi 
bălegarului;

Or. da

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg

Amendamentul 16
Punctul 7a (nou)

7a. îndeamnă Comisia să prezinte o propunere privind o procedură de certificare a 
biogazului durabil; această procedură de certificare ar trebui să se bazeze pe o 
evaluare a ciclului de viaţă, luând în considerare toţi factorii sociali şi de mediu;

Or. en

Amendament depus de Matthias Groote

Amendamentul 17
Punctul 8

8. invită pre�edin�ia actuală �i pe cele viitoare să continue discu�iile privind 
modalită�ile de promovare a unei produc�ii durabile de biogaz; în acest context, 
promovarea durabilă a instalaţiilor de producere a biogazului trebuie să includă 
producerea combinată de energie termică şi electricitate;

Or. de
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