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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. вярва, че използването на биогаз би могло да допринесе в значителна степен за 
достигането на задължителната цел, до 2020 г. 20 % от общото потребление на 
енергия в ЕС да се получава от възобновяеми източници;

2. подчертава, че животинският тор, общинските отпадъчни води и земеделските и 
промишлени отпадъци могат да съдържат вещества (бактерии, вируси, паразити, 
тежки метали, вредни органични вещества), които могат да излагат на опасност 
общественото здраве или околната среда;

3. настойчиво призовава Комисията да гарантира предприемането на подходящи 
предпазни мерки с цел избягване на замърсяването и разпространението на тези 
вещества и на всяко причинено от тях заболяване, като се има предвид, че 
термичната обработка намалява вирусите само до определена степен и че някои 
органични вещества, като например фталатите, почти не претърпяват редукция, а 
тежките метали остават почти незасегнати;

4. призовава Комисията да проучи, въз основа на сравнение на жизнения цикъл на 
различни видове биомаса в предприятията за производство на биогаз, устойчивостта 
на тези видове по отношение на емисиите на парникови газове и тяхното 
въздействие върху качеството на въздуха, биоразнообразието, включително 
естествените горски масиви, стопанисването на земята и производството на храни;

5. подчертава, че няма законодателство на Общността, което урежда въпросите, 
свързани с биогаз; признава, че прилагането на свързаното с това агро-екологично 
законодателство, включително Директивата за нитратите, Директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), Директивата за 
канализационните утайки, Рамковата директива за водите, Директивата за птиците, 
Директивата за местообитанията и законодателството относно тежките метали, е от 
изключително значение за гарантиране на устойчиво производство на биогаз;

6. призовава Комисията да гарантира сътрудничеството и координацията между 
държавите-членки, включително тези, които понастоящем не разполагат с 
предприятия за производство на биогаз или имат малко на брой такива, с цел 
взаимен обмен на най-добри практики по отношение на предприятията за 
производство на биогаз;

7. настоятелно приканва Комисията да представи в най-кратки срокове предложение 
за директива за биологичните отпадъци, включително и на стандарти за качеството;

8. приканва настоящото и бъдещите председателства да стимулират по-нататъшни 
дискусии относно начините за насърчаване на устойчиво производство на биогаз.
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