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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzskata, ka biogāzu izmantošana varētu dot ievērojamu ieguldījumu saistošajam mērķim, 
kas paredz, ka līdz 2020. gadam atjaunīgajai enerģijai jāveido 20 % no kopējā ES 
energopatēriņa;

2. uzsver, ka kūtsmēslos, sadzīves notekūdeņos un agrārajos un rūpniecības atkritumos var 
būt vielas (baktērijas, vīrusi, parazīti, smagie metāli, kaitīgas organiskas vielas), kuras var 
radīt draudus sabiedrības veselībai vai videi;

3. mudina Komisiju nodrošināt, ka tiek veikti atbilstīgi drošības pasākumi, lai novērstu 
piesārņojuma un šādu vielu, kā arī to izraisītu slimību, izplatību, ņemot vērā, ka 
karsēšanas process iznīcina vīrusus tikai zināmā mērā un ka organiskās vielas, piemēram, 
ftalātus, var samazināt tikai nedaudz, bet smagie metāli saglabājas gandrīz neskarti;

4. aicina Komisiju, balstoties uz dažāda veida biomasu dzīves cikla salīdzinājumiem 
biogāzes rūpnīcās, pārbaudīt šo biomasu veidu ilgtspēju, ņemot vērā siltumnīcefektu 
izraisošu gāzu emisijas un to ietekmi uz gaisa kvalitāti, bioloģisko daudzveidību, tostarp 
dabiskajiem mežiem, zemes apsaimniekošanu un pārtikas ražošanu;

5. uzsver, ka Kopienā nav tiesību aktu, kuri reglamentē tieši biogāzi; atzīst, ka, lai 
nodrošinātu biogāzes ilgtspējīgu ražošanu, ir ļoti svarīgi īstenot ar agrovidi saistītus 
tiesību aktus, tostarp Nitrātu direktīvus, IPPC direktīvu, Notekūdeņu dūņu direktīvu, 
Ūdens pamatdirektīvu, Putnu direktīvu, Biotopu direktīvu un Smago metālu tiesību aktus;

6. aicina Komisiju nodrošināt sadarbību un saskaņošanu dalībvalstu starpā, iesaistot arī tās 
valstis, kurās pašlaik nav biogāzu rūpnīcas vai tās ir tikai dažas, lai dalībvalstis uzzinātu 
par labāko praksi attiecībā uz biogāzu rūpnīcām;

7. mudina Komisiju cik drīz iespējams iesniegt bioatkritumu direktīvas, kā arī kvalitātes 
standartu priekšlikumu;

8. aicina pašreizējo un turpmākās prezidentūras turpināt diskusijas par to, kā veicināt 
biogāzes ilgtspējīgu ražošanu.
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