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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. usub, et biogaasi kasutamine võib oluliselt kaasa aidata siduva eesmärgi saavutamisele 
suurendada aastaks 2020 taastuvenergia osakaalu ELi energia kogutarbimises 20%-ni;

2. rõhutab, et loomasõnnik, olmereovesi ja tööstusliku põllumajanduse jäätmed võivad 
sisaldada organisme ja aineid (bakterid, viirused, parasiidid, raskemetallid, kahjulikud 
orgaanilised ained), mis võivad olla ohtlikud rahvatervisele või keskkonnale;

3. nõuab, et komisjon tagaks piisavate ettevaatusabinõude võtmise, et vältida nende ainetega 
saastumist ja nende ainete ning neist tulenevate haiguste levikut, tunnistades tõsiasja, et 
kuumutamine vähendab viiruseid vaid teataval määral, orgaanilisi aineid nagu ftalaate 
väga vähesel määral ning raskemetalle see samahästi kui ei mõjuta; 

4. kutsub komisjoni üles biogaasiettevõtetes kasutatavate eri biomassi liikide olelustsükli 
võrdluse alusel kontrollima nende biomassi liikide säästvust, pidades silmas 
kasvuhoonegaaside heidet ja mõju õhukvaliteedile, bioloogilisele mitmekesisusele 
(sealhulgas looduslikele metsadele), maakasutusele ja toiduainete tootmisele;  

5. rõhutab, et puudub ühenduse õigusakt, mis käsitleks konkreetselt biogaasi; tõdeb, et 
vastavate põllumajandus- ja keskkonnaalaste õigusaktide rakendamine, nagu 
nitraadidirektiiv, direktiiv saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta, reoveesetete 
direktiiv, veepoliitika raamdirektiiv, linnudirektiiv, elupaikade direktiiv ning õigusaktid 
raskemetallide kohta, on olulise tähtsusega biogaasi säästva tootmise tagamiseks;

6. kutsub komisjoni üles tagama koostööd ja kooskõlastust liikmesriikide vahel, kaasates ka 
need liikmesriigid, kel biogaasiettevõtteid praegu veel ei ole või on vaid mõned üksikud, 
et õppida üksteise parimatest tavadest seoses biogaasiettevõtetega;

7. nõuab, et komisjon esitaks võimalikult kiiresti ettepaneku võtta vastu biojäätmete 
direktiiv, mis sisaldab ka kvaliteedistandardeid; 

8. kutsub praegust ja tulevast eesistujariiki üles edendama arutelu selle üle, kuidas 
soodustada säästvat biogaasi tootmist.
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