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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at anvendelse af biogas kunne bidrage betydeligt til opfyldelse af det bindende 
mål, at vedvarende energi senest i 2020 skal udgøre 20 % af EU's samlede 
energiforbrug;  

2. understreger, at gødning fra dyr, kommunalt spildevand og landbrugsindustrielt affald 
kan indeholde stoffer (bakterier, vira, parasitter, tungmetaller, skadelige organiske 
stoffer), som muligvis kan udgøre en trussel mod folkesundheden eller miljøet; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at der træffes passende 
foranstaltninger med henblik på at undgå forurening med og spredning af disse stoffer 
samt enhver sygdom fremkaldt af dem, og til i den forbindelse at tage i betragtning, at 
opvarmningsprocessen kun reducerer vira i en vis udstrækning, og at organiske stoffer 
som phthalater næsten ikke reduceres, samt at tungmetaller stort set forbliver intakte;

4. opfordrer Kommissionen til på grundlag af en sammenligning af livscyklus for 
forskellige typer biomasse i biogasanlæg at undersøge disse typers bæredygtighed med 
hensyn til udledning af drivhusgasser og deres indvirkning på luftens kvalitet, 
biodiversitet, herunder naturskove, arealforvaltning og fødevareproduktion;

5. understreger, at der ikke findes nogen fællesskabslovgivning, som specifikt omhandler 
biogas; anerkender, at gennemførelse af beslægtet landbrugsmiljølovgivning, herunder 
nitratdirektivet, direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
direktivet om anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg, vandrammedirektivet, 
fugledirektivet, habitatdirektivet samt tungmetallovgivningen, er af afgørende betydning 
for at sikre af en bæredygtig produktion af biogas;  

6. opfordrer Kommissionen til at sikre samarbejde og koordination mellem 
medlemsstaterne, herunder også de medlemsstater, som på nuværende tidspunkt ikke 
har nogen eller kun har nogle få biogasanlæg, således at de kan udveksle bedste praksis 
for biogasanlæg; 

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte et forslag til et 
bioaffaldsdirektiv, som også omfatter kvalitetsstandarder;

8. opfordrer det nuværende og det kommende formandskab til at fremskynde yderligere 
drøftelser om, hvordan man kan fremme en bæredygtig produktion af biogas.
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