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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att användning av biogas på ett betydande sätt kan bidra till det 
bindande målet att 20 procent av den totala energiförbrukningen i EU ska komma från
förnybar energi till 2020.

2. Europaparlamentet betonar att gödsel, kommunalt avloppsvatten och jordbruksindustriellt 
avfall kan innehålla ämnen (bakterier, virus, parasiter, tungmetaller, skadliga organiska 
ämnen) som potentiellt kan hota folkhälsan eller miljön.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att tillräckliga försiktighetsåtgärder 
vidtas för att undvika att dessa ämnen, och eventuella sjukdomar som de ger upphov till,
smittar och sprids, och konstaterar att upphettning endast minskar antalet virus till en viss 
grad, organiska ämnen som ftalater minskar knappt alls och tungmetaller kvarstår i stort 
sett oförändrade.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, utgående från livscykeljämförelser, 
undersöka hållbarheten av olika typer av biomassa i biogasanläggningar, med avseende på 
utsläppen av växthusgaser och deras effekter på luftkvaliteten, den biologiska mångfalden, 
inbegripet naturskogar, markförvaltningen och livsmedelsproduktionen.

5. Europaparlamentet betonar att det inte finns någon gemenskapslagstiftning som särskilt 
behandlar biogas. Parlamentet konstaterar att genomförandet av närstående lagstiftning på 
området för jordbruk och miljö, inbegripet direktivet om nitrater, IPPC-direktivet,
direktivet om avloppsslam, ramdirektivet om vatten, direktivet om vilda fåglar, 
habitatdirektivet och lagstiftningen om tungmetaller, är avgörande för att garantera hållbar 
produktion av biogas.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera samarbete och samordning 
mellan medlemsstaterna, även mellan dem som för närvarande inte har några eller bara ett 
fåtal biogasanläggningar, för att lära om varandras bästa metoder för biogasanläggningar.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram ett 
förslag till direktiv om bioavfall, som även omfattar kvalitetsnormer.

8. Europaparlamentet uppmanar de nuvarande och kommande ordförandeskapen att 
påskynda ytterligare diskussioner om hur hållbar biogasproduktion ska främjas.
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