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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy gondolja, hogy a biogáz használata jelentős mértékben hozzájárulna azon kötelező 
érvényű célkitűzés megvalósításához, amely értelmében 2020-ra az EU teljes 
energiafogyasztásának 20%-át megújuló energiaforrásokból kell biztosítani;

2. kiemeli, hogy az állati trágya, a lakossági szennyvíz és a mezőgazdasági hulladék 
tartalmazhat a közegészségre vagy a környezetre potenciálisan veszélyes anyagokat 
(baktériumok, vírusok, paraziták, nehézfémek, szennyező organikus anyagok); 

3. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy megfelelő óvintézkedéseket tegyenek az 
ezen anyagokkal, illetve az általuk okozott bármely betegséggel való megfertőződés és az 
anyagok illetve betegségek elterjedésének megelőzésére, elismerve azt a tényt, hogy a 
melegítési eljárás csupán egy bizonyos mértékig csökkenti a vírusokat, és hogy az 
organikus anyagok, például a ftalátok mértéke alig csökken, míg a nehézfémek jóformán 
érintetlenül maradnak;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy biogázüzemekben található különböző típusú biomasszákon 
elvégzett életciklus-összehasonlítások alapján vizsgálja meg e biomassza-típusok 
fenntarthatóságát az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és ezen gázok 
levegőminőségre és biológiai sokféleségre gyakorolt hatása tekintetében, beleértve a 
természetes erdőket, a területkezelést és az élelmiszergyártást; 

5. kiemeli, hogy nem létezik kifejezetten a biogázzal foglalkozó közösségi jogszabály; 
elismeri, hogy a fenntartható biogáztermelés biztosítása szempontjából elengedhetetlen a 
kapcsolódó mezőgazdasági-környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása, beleértve az 
alábbiakat: nitrát irányelv, IPPC irányelv, szennyvíziszap-irányelv, vízügyi keretirányelv, 
madár irányelv, élőhely irányelv, nehézfémekkel kapcsolatos szabályozás;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a tagállamok közötti együttműködést és 
koordinációt, beleértve azokat az államokat, ahol jelenleg nincs biogázüzem, illetve ahol 
csak néhány biogázüzem létezik, annak érdekében, hogy megismerhessék egymás 
biogázüzemekkel kapcsolatos legjobb gyakorlatát;

7. sürgeti a Bizottságot egy, a minőségi szabványokra is kiterjedő biohulladék irányelvre 
irányuló javaslat mihamarabbi benyújtására; 

8.   felkéri a jelenlegi és soron következő elnökséget a fenntartható biogáztermelés    
      előmozdításáról szóló vita elősegítésére.
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