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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor 
pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že používání bioplynu by mohlo významně přispět k dosažení závazného cíle, 
podle nějž mají v roce 2020 obnovitelné energie představovat 20 % celkové energetické 
spotřeby EU;

2. zdůrazňuje, že hnůj, komunální odpadní voda a odpad ze zemědělské produkce může 
obsahovat látky (bakterie, viry, parazity, těžké kovy či škodlivé organické sloučeniny), 
které představují potenciální nebezpečí pro veřejné zdraví a životní prostředí;

3. důrazně žádá Komisi, aby proti znečištění těmito látkami, jejich šíření a nemocem, které 
způsobují, učinila náležitá bezpečnostní opatření, v nichž zohlední skutečnost, že viry lze 
tepelným zpracováním zničit pouze do určité míry, přičemž obsah ftalátů se tak sníží jen 
nepatrně a na množství těžkých kovů nemá tento proces prakticky žádný vliv;

4. vyzývá Komisi, aby srovnala životní cyklus různých druhů biomasy používaných 
v zařízeních na výrobu bioplynu a posoudila jejich udržitelnost z hlediska emisí 
skleníkových plynů a jejich vlivu na kvalitu ovzduší, biologickou rozmanitost, včetně 
přirozeně zalesněných ploch, obhospodařování půdy a potravinářskou výrobu;

5. zdůrazňuje, že neexistuje žádný právní předpis Společenství, který by se bioplynem 
výslovně zabýval; uznává, že pro zajištění udržitelné výroby bioplynu je nezbytné, aby se 
prováděly příslušné právní předpisy týkající se zemědělství a životního prostředí, včetně 
směrnice o dusičnanech, směrnice o IPPC, směrnice o kalech z čistíren odpadních vod, 
rámcové směrnice o vodě, směrnice o ptácích, směrnice o stanovištích a právních předpisů 
o těžkých kovech;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že členské státy, včetně těch, které mají v současné době jen 
několik zařízení na výrobu bioplynu nebo tato zařízení nemají vůbec, budou v této oblasti 
postupovat koordinovaně a že mezi nimi bude probíhat spolupráce s cílem výměny 
osvědčených postupů, které se těchto zařízení týkají;

7. důrazně žádá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh směrnice o biologických odpadech 
včetně jakostních norem;

8. vyzývá současná a budoucí předsednictví, aby pokračovala v diskusích ohledně způsobů 
podpory udržitelné výroby bioplynu.
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