
PA\691624SL.doc PE396.668v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2007/2107(INI)

24.10.2007

OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o trajnostnem kmetijstvu in bioplinu: potreba po spremembi zakonodaje EU
(2007/2107(INI))

Pripravljavec mnenja: Adamos Adamou



PE396.668v01-00 2/3 PA\691624SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\691624SL.doc 3/3 PE396.668v01-00

SL

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da bi uporaba bioplina lahko pomembno prispevala k zavezujočemu cilju 20 % 
deleža energije iz obnovljivih virov v celotni porabi energije v EU do leta 2020;

2. poudarja, da lahko živalski gnoj, komunalne odplake in živilsko-predelovalni odpadki 
vsebujejo snovi (bakterije, viruse, zajedavce, težke kovine, škodljive organske snovi), ki 
lahko ogrozijo javno zdravje ali okolje;

3. poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezne varnostne ukrepe, ki bodo preprečili 
kontaminacijo in širjenje teh snovi ter bolezni, ki jih povzročajo, ob zavedanju, da se s 
postopkom segrevanja virusi odstranijo zgolj do neke mere ter da se organske snovi, kot 
so ftalati, le malo zmanjšajo, težke kovine pa se skoraj ne spremenijo;

4. poziva Komisijo, naj preuči življenjski krog različnih vrst biomase v obratih za 
pridobivanje bioplina in njihovo trajnost glede na emisije toplogrednih plinov ter njihov 
vpliv na kakovost zraka, biološko raznovrstnost, vključno z naravnimi gozdovi, 
upravljanjem zemljišč in proizvodnjo hrane;

5. poudarja, da ne obstaja zakonodaja Skupnosti, ki obravnava zgolj bioplin; priznava, da je 
izvajanje ustrezne kmetijsko-okoljske zakonodaje, vključno z direktivo o nitratih, 
direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, direktivo o blatu iz 
čistilnih naprav, okvirno direktivo o vodah, direktivo o pticah, direktivo o habitatih in 
zakonodajo o težkih kovinah, bistveno za zagotavljanje trajnostne proizvodnje bioplina;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi sodelovanje in usklajevanje med državami članicami, tudi 
tistimi, ki trenutno nimajo nobenega obrata za pridobivanje bioplina ali jih imajo zgolj 
nekaj, da bi se med seboj seznanjale z najboljšimi praksami na področju tovrstnih obratov;

7. poziva Komisijo, naj čim prej predstavi predlog za direktivo o bioloških odpadkih, 
vključno s standardi kakovosti;

8. poziva sedanje in prihodnja predsedstva, naj podpirajo nadaljnje razprave o tem, kako 
spodbujati trajnostno proizvodnjo bioplina.
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