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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że stosowanie biogazu przyczyniłoby się w znacznym stopniu do osiągnięcia 
wiążącego celu, jakim jest udział energii ze źródeł odnawialnych wynoszący 20% 
całkowitego zużycia energii w UE do roku 2020; 

2. podkreśla, że obornik zwierzęcy, ścieki komunalne oraz odpady rolno-przemysłowe mogą 
zawierać substancje (bakterie, wirusy, pasożyty, metale ciężkie oraz szkodliwe substancje 
organiczne), które stanowią potencjalnie zagrożenie dla zdrowia publicznego lub 
środowiska naturalnego;

3. wzywa Komisję do dopilnowania przyjęcia odpowiednich środków ostrożności 
pozwalających na uniknięcie zanieczyszczenia i rozprzestrzeniania się tych substancji 
oraz wszelkich przez nie wywoływanych chorób, uznając, iż proces obróbki termicznej 
usuwa wirusy tylko do pewnego stopnia, a także, iż substancje organiczne takie jak 
ftalany ulegają redukcji w niewielkim stopniu, a metale ciężkie praktycznie nie ulegają 
przemianie;

4. wzywa Komisję, aby na podstawie porównania cyklu życiowego różnych rodzajów 
biomasy w wytwórniach biogazu, zbadała trwałość tych rodzajów pod kątem emisji 
gazów cieplarnianych, oraz ich wpływu na jakość powietrza oraz różnorodność 
biologiczną, w tym lasy naturalne, zarządzanie gruntami oraz produkcję żywności;

5. podkreśla, że nie istnieje prawodawstwo wspólnotowe dotyczące konkretnie biogazu; 
uznaje wprowadzenie aktów prawnych dotyczących rolnictwa oraz ochrony środowiska, 
w tym dyrektywy w sprawie azotanów, dyrektywy w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), dyrektywy w sprawie osadów 
ściekowych, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy ptasiej, dyrektywy siedliskowej oraz 
prawodawstwa dotyczącego metali ciężkich, za kluczowe dla zapewnienia 
zrównoważonej produkcji biogazów;

6. wzywa Komisję do zapewnienia współpracy i koordynacji pomiędzy państwami 
członkowskimi, również tymi, które obecnie nie posiadają wytwórni biogazu lub 
posiadają ich tylko niewielką liczbę, w celu wymiany najlepszych doświadczeń 
dotyczących wytwórni biogazu;

7. wzywa Komisję do przedstawienia w najkrótszym możliwym terminie projektu 
dyrektywy w sprawie bioodpadów, w tym standardów jakości;

8. zaprasza obecną i przyszłe prezydencje do kontynuowania dyskusji w sprawie sposobu 
promocji zrównoważonej produkcji biogazu.
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