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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва огромния неосъществен потенциал на някои държави-членки за 
оползотворяване на енергия от отпадъци чрез отклоняване на отпадъци от депата за 
отпадъци;

2. подчертава, че трябва да нарасне оползотворяването на енергия от биологични 
отпадъци в ЕС, което да допринесе за постигане на т.нар. цели на Съюза „20:20:20” 
за енергията от възобновяеми източници, както и на целите, определени в 
Директивата на ЕС за биогоривата и Директивата на ЕС за качеството на горивата; 
припомня, че Директивата за енергията от възобновяеми източници подкрепя 
използването на всички видове биомаса, включително на биологичните отпадъци за 
енергийни цели, като възобновяеми източници на енергия;  затова призовава 
държавите-членки да разгледат в националното законодателство оползотворяването 
на биоразградимите части от отпадъците и да обменят идеи за най-добра практика;

3. призовава държавите-членки, като отчетат своите специфични географски и 
климатични условия, да посочат начините, по които биологичните отпадъци могат 
да допринесат за реализиране на потенциала на наличните източници на биомаса;

4. признава необходимостта държавите-членки да създадат последователна и стабилна 
нормативна уредба, която да подкрепя изграждането на инсталации за 
оползотворяване на енергия от (биологични) отпадъци;

5. подчертава факта, че в много държави-членки е вече налице необходимата 
инфраструктура, но се изискват финансови стимули на национално равнище за 
създаване и установяване на потенциални пазари на биогаз и биогориво, свързани с 
биологичните отпадъци;

6. насърчава регионалните и местни органи да се възползват от наличните 
децентрализирани районни инсталации за отопление и охлаждане, и да използват 
структурните фондове за финансиране на извличането на енергия от отпадъци и 
енергийното оползотворяване на биологични отпадъци, така че да бъдат в състояние 
да отклоняват повече отпадъци от депата за отпадъци;

7. изтъква необходимостта инсталациите за извличане на енергия от отпадъци и 
другите инсталации за енергийно оползотворяване на биологични отпадъци да се 
ползват със същите условия за достъп до електроенергийните мрежи като другите 
възобновяеми енергийни източници;

8. подчертава колко е важно да се запазят за разглеждане всички технически 
възможности за управление на биологичните отпадъци, така че да се насърчат 
иновациите и разкриването на работни места в тази област.
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