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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι η χρήση βιοαερίου θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη δέσμευση να 
καλύπτεται η συνολική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ μέχρι το 2020 κατά 20% από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

2. τονίζει ότι τα ζωικά λιπάσματα, τα αστικά και τα αγρο-βιομηχανικά λύματα μπορεί να 
περιέχουν ουσίες (βακτηρίδια, ιούς, παράσιτα, βαρέα μέταλλα και βλαβερές οργανικές 
ουσίες) που ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί επαρκείς προφυλάξεις προκειμένου 
να αποφευχθεί η μόλυνση και διάδοση αυτών των ουσιών και οποιωνδήποτε ασθενειών 
αυτές επιφέρουν, αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία θέρμανσης περιορίζει τους ιούς μέχρι 
ένα σημείο μόνο, ότι οργανικές ουσίες όπως οι φθαλικές ενώσεις περιορίζονται με 
δυσκολία και ότι τα βαρέα μέταλλα παραμένουν σχεδόν άθικτα·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, βάσει συγκρίσεων του κύκλου ζωής διαφόρων τύπων 
βιομάζας σε εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, τη βιωσιμότητα αυτών των τύπων σε 
σχέση με τις εκπομπές αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις 
επιπτώσεις τους στην ποιότητα του αέρα, στη βιοποικιλότητα, περιλαμβανομένων και των 
φυσικών δασών, της διαχείρισης γαιών και της παραγωγής τροφίμων·

5. τονίζει ότι δεν υπάρχει κοινοτική νομοθεσία που να αφορά συγκεκριμένα το βιοαέριο·
αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης 
της οδηγίας για τη νιτρορύπανση, της οδηγίας σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και τον έλεγχο της ρύπανσης, της οδηγίας περί της ιλύος καθαρισμού λυμάτων, της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, της οδηγίας για τα πτηνά, της οδηγίας για τους οικότοπους 
και της νομοθεσίας για τα βαρέα μέταλλα, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της 
αειφόρου παραγωγής βιοαερίου·

6. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των κρατών 
μελών, περιλαμβανομένων και εκείνων που στην παρούσα φάση δεν διαθέτουν ή 
διαθέτουν λίγες εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, προκειμένου να πληροφορηθούν 
αμοιβαία για τις βέλτιστες πρακτικές του κάθε κράτους μέλους σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου·

7. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για την οδηγία 
σχετικά με τα βιολογικά απόβλητα, περιλαμβανομένων και των προτύπων ποιότητας·

8. καλεί την τρέχουσα και την επερχόμενη προεδρία να προωθήσουν περαιτέρω συζητήσεις 
όσον αφορά την προώθηση της αειφόρου παραγωγής βιοαερίου.


	691624el.doc

