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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. je presvedčený, že využívanie bioplynu by mohlo významne prispieť k dosiahnutiu 
záväzného cieľa 20 % podielu obnoviteľných energií v celkovej spotrebe energií v EÚ do 
roku 2020,

2. zdôrazňuje, že živočíšny hnoj, komunálne odpadové vody a poľnohospodársky odpad 
môžu obsahovať látky (baktérie, vírusy, parazity, ťažké kovy, škodlivé organické látky), 
ktoré môžu predstavovať potenciálnu hrozbu pre verejné zdravie a životné prostredie,

3. nalieha na Komisiu, aby zabezpečila prijatie primeraných opatrení na zabránenie 
kontaminácie a rozširovania týchto látok a všetkých chorôb, ktoré zapríčiňujú, berúc na 
vedomie, že zahrievanie znižuje obsah vírusov len do určitej miery a že organické látky 
ako napríklad ftaláty sa prakticky neredukujú a ťažké kovy zostávajú takmer nezmenené,

4. vyzýva Komisiu, aby na základe porovnania životného cyklu rôznych druhov biomasy v 
zariadeniach na výrobu bioplynu preskúmala udržateľnosť týchto druhov so zreteľom na 
emisie skleníkových plynov a ich vplyv na kvalitu ovzdušia, biodiverzitu vrátane 
prirodzených lesov, manažment pôdy a výrobu potravín,

5. zdôrazňuje, že neexistujú právne predpisy Spoločenstva, ktoré sa osobitne zaoberajú 
bioplynom; je si vedomý toho, že implementácia súvisiacich agro-environmentálnych 
právnych predpisov vrátane smernice o dusičnanoch, smernice o IPKZ, smernice o kaloch 
z čističiek odpadových vôd, rámcovej smernice o vode, smernice o vtákoch, smernice o 
biotopoch a právnych predpisov o ťažkých kovoch, je dôležitá na zabezpečenie trvalo 
udržateľnej výroby bioplynu,

6. žiada Komisiu, aby zabezpečila spoluprácu a koordináciu členských štátov pri získavaní 
poznatkov o osvedčených postupoch v zariadeniach na výrobu bioplynu, vrátane štátov, 
ktoré dosiaľ nemajú žiadne zariadenie na výrobu bioplynu alebo ich majú len niekoľko,

7. nalieha na Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh smernice o biologickom odpade 
vrátane noriem kvality,

8. pobáda súčasné predsedníctvo a budúce predsednícke štáty, aby rozvíjali ďalšie diskusie o 
spôsoboch podpory trvalo udržateľnej výroby bioplynu.
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