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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaan, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että biokaasulla voidaan edistää merkittävästi sitovaa tavoitetta, jonka mukaan 
20 prosenttia EU:n kaikesta energiankulutuksesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä 
vuoteen 2020 mennessä;

2. korostaa, että eläinten lanta, kunnallinen jätevesi ja maatalousalan jäte voivat sisältää 
aineita (bakteereja, viruksia, loisia, raskasmetalleja tai haitallisia orgaanisia aineita), jotka 
voivat uhata ihmisten terveyttä tai ympäristöä;

3. kehottaa komissiota varmistamaan, että ryhdytään asianmukaisiin varotoimiin kyseisten 
aineiden tarttumisen ja leviämisen ja niiden aiheuttamien sairauksien välttämiseksi, ja 
tunnustaa, että lämmitysprosessi vähentää viruksia vain tietyn määrän ja että orgaaniset 
aineet, kuten ftalaatit, vähenevät tuskin ollenkaan ja raskasmetallit säilyvät lähes 
ennallaan;

4. kehottaa komissiota tutkimaan biokaasukasvien biomassan eri tyyppien 
elinkaarivertailujen perusteella kyseisten tyyppien kestävyyttä kasvihuonekaasupäästöjen 
osalta ja niiden vaikutusta ilmanlaatuun ja biologiseen monimuotoisuuteen, mukaan 
luettuna luonnonmetsät, sekä maankäytön suunnitteluun ja elintarviketuotantoon;

5. korostaa, ettei ole olemassa yhteisön lainsäädäntöä, jossa käsitellään erityisesti biokaasua; 
tunnustaa, että siihen liittyvän maataloutta ja ympäristöä koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpano, mukaan luettuna nitraattidirektiivi, IPPC-direktiivi, 
puhdistamolietedirektiivi, vesipuitedirektiivi, lintudirektiivi, luontotyyppidirektiivi ja 
raskasmetallilainsäädäntö, on ratkaisevan tärkeää biokaasun kestävän tuotannon 
varmistamiseksi;

6. kehottaa komissiota varmistamaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja koordinaation, 
myös niiden jäsenvaltioiden kanssa, joissa ei ole tällä hetkellä biokaasulaitoksia tai joissa 
niitä on vain muutama, jotta saadaan tietoa muiden maiden biokaasulaitosten parhaista 
käytännöistä;

7. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian ehdotuksen biojätedirektiiviksi, joka 
sisältää laatunormit;

8. kehottaa nykyistä ja tulevia puheenjohtajavaltioita jatkamaan keskusteluja siitä, miten 
edistää kestävää biokaasutuotantoa.
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