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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că folosirea biogazului ar putea contribui în mod semnificativ la realizarea 
obiectivului obligatoriu de a obţine, până în 2020, ca energiile regenerabile să reprezinte 
20% din consumul total de energie în UE;

2. subliniază că excrementele animale, apele reziduale urbane şi deşeurile agroindustriale pot 
conţine substanţe (bacterii, viruşi, paraziţi, metale grele, substanţe organice periculoase) 
care pot reprezenta un pericol pentru sănătatea publică sau pentru mediu;

3. îndeamnă Comisia să garanteze că se iau măsuri adecvate de prevenire pentru a se evita 
contaminarea şi răspândirea acestor substanţe şi a oricăror boli pe care le produc, 
recunoscând că procesul de încălzire reduce efectul viruşilor doar într-o anumită măsură şi 
că substanţele organice, precum ftalaţii, sunt reduse foarte puţin, iar metalele grele rămân 
aproape intacte;

4. invită Comisia să verifice caracterul durabil al diverselor tipuri de biomasă pe baza 
comparării ciclurilor de viaţă ale acestora în instalaţiile de biogaz în ceea ce priveşte 
emisiile de gaze de seră şi efectele acestora asupra calităţii aerului, asupra biodiversităţii, 
inclusiv asupra pădurilor naturale, a gestionării terenurilor şi a producţiei de alimente;

5. subliniază că nu există nicio legislaţie comunitară care să se ocupe în mod special de 
problema biogazului; recunoaşte că punerea în aplicare a legislaţiei agroecologice 
aplicabile, inclusiv a directivei referitoare la nitraţi, a directivei IPPC, a directivei privind 
nămolurile de epurare, a directivei-cadru privind apa, a directivei referitoare la păsările 
sălbatice, a directivei referitoare la habitate şi a legislaţiei privind metalele grele, este 
crucială pentru asigurarea producerii durabile de biogaz;

6. invită Comisia să asigure cooperarea şi coordonarea între statele membre, inclusiv între 
cele care în prezent nu au deloc sau au doar câteva instalaţii de biogaz, în vederea 
schimbului de bune practici privind instalaţiile de biogaz;

7. îndeamnă Comisia să prezinte cât mai curând o propunere de directivă privind deşeurile 
biologice, inclusiv standardele de calitate aferente;

8. invită preşedinţia actuală şi pe cele viitoare să sprijine discuţiile privind modalităţile de 
promovare a unei producţii durabile de biogaz.
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