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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat het gebruik van biogas een belangrijke rol kan spelen bij het realiseren
van de bindende doelstelling om tegen 2020 ervoor te zorgen dat 20% van het totale
energieverbruik in de EU uit hernieuwbare energie bestaat;  

2. benadrukt dat dierlijke mest, stedelijk afvalwater, agro-industrieel afval, stoffen 
(bacteriën, virussen, parasieten, zware metalen, schadelijke organische stoffen) kunnen 
bevatten die mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu kunnen vormen;  

3. verzoekt de Commissie om ervoor te zorgen dat passende voorzorgsmaatregelen worden 
genomen om verontreiniging en verspreiding van deze stoffen en de ziektes die zij 
veroorzaken, te voorkomen, en erkent dat door het verhittingsproces de virussen slechts
gedeeltelijk worden verminderd, organische stoffen zoals ftalaten nauwelijks worden 
verminderd en zware metalen bijna intact blijven; 

4. roept de Commissie op om op basis van levenscyclusvergelijkingen van verschillende 
soorten biomassa in biogasfabrieken de duurzaamheid van deze soorten na te gaan wat 
betreft de uitstoot van broeikasgassen en de invloed daarvan op luchtkwaliteit, 
biodiversiteit, inclusief natuurlijke bossen, bodembeheer en voedselproductie;   

5. benadrukt dat er geen Gemeenschapswetgeving bestaat die specifiek gericht is op biogas; 
erkent dat de toepassing van desbetreffende wetgeving inzake landbouw en milieu, 
waaronder de nitratenrichtlijn, de IPPC-richtlijn, de zuiveringsslibrichtlijn, de 
kaderrichtlijn inzake waterbeleid, de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn en de wetgeving 
inzake zware metalen, essentieel is om de duurzame productie van biogas te waarborgen;  

6. roept de Commissie op te zorgen voor samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten, 
ook diegene die op dit ogenblik geen of slechts enkele biogasfabrieken hebben, zodat zij
kunnen leren van elkaars optimale praktijken wat betreft biogasfabrieken;

7. dringt er bij de Commissie op aan om zo snel mogelijk een bioafvalrichtlijn, met 
kwaliteitsnormen, voor te stellen; 

8. verzoekt de huidige en de toekomstige voorzitters om het debat over de bevordering van 
duurzame biogasproductie vooruit te helpen.
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