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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pakeitimus:

1. mano, kad biologinių dujų naudojimas gali labai padėti siekiant privalomo tikslo iki 
2020 m. 20 proc. visos ES energijos gauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių;

2. pabrėžia, kad gyvulių mėšle, nuotekose ir žemės ūkio pramonės atliekose gali būti 
medžiagų (bakterijų, virusų, parazitų, sunkiųjų metalų, kenksmingų organinių medžiagų), 
kurios ateityje gali kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai;

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų atsargos priemonių siekiant išvengti 
taršos ir šių medžiagų pasklidimo ir bet kokių jų sukeliamų ligų, pripažįstant, kad 
kaitinimo procesas sumažina virusų kiekį tik iki tam tikro lygio ir kad organinių 
medžiagų, tokių kaip ftalatai, kiekio sumažinti beveik neįmanoma, o sunkieji metalai lieka 
beveik nepakitę;

4. ragina Komisiją, remiantis gyvavimo trukmės palyginimu, išnagrinėti įvairių tipų 
biomasės, naudojamos biologinių dujų įmonėse, tvarumą, atsižvelgiant į šių biomasės tipų 
įtaką šiltnamio dujų išsiskyrimui, oro kokybei, biologinei įvairovei, įskaitant miškus, 
žemėtvarką ir maisto gamybą;

5. pabrėžia, kad Bendrija neturi teisės aktų, kuriuose būtų atskirai minimi biologinių dujų 
klausimai; pripažįsta, kad susijusių žemės ūkio ir gamtosaugos teisės aktų įgyvendinimas, 
tarp jų Nitratų direktyva, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (angl. IPPC) 
direktyva, Direktyva dėl nuotekų dumblo, Vandens pagrindų direktyva, Paukščių 
direktyva, Buveinių direktyva ir teisės aktai dėl sunkiųjų metalų, yra labai svarbus norint 
užtikrinti tvarią biologinių dujų gamybą;

6. ragina Komisiją užtikrinti valstybių narių bendradarbiavimą ir koordinavimą, netgi tų 
valstybių, kurios šiuo metu neturi biologinių dujų įmonių, arba turi tik kelias, dalytis savo 
geriausia patirtimi eksploatuojant biologinių dujų įmones;

7. ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl biologinių atliekų direktyvos bei 
kokybės standartų;

8. ragina pirmininkaujančią šalį ir šalį, kuri pirmininkaus, skatinti tolimesnes diskusijas dėl 
tvarių biologinių dujų gamybos skatinimo.
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