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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. konstatuje, že některé členské státy dosud nevyužívají obrovský potenciál, jež skýtá 
získávání energie z odpadu, který by byl jinak uložen na skládkách;

2. zdůrazňuje, že je třeba, aby se získávání energie z biologického odpadu v EU rozšířilo, 
čímž by se přispělo k dosažení cílů spočívajících ve zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 
energie o 20 % do roku 2020 a cílů stanovených ve směrnici EU o biopalivech a směrnici 
EU o jakosti pohonných hmot; připomíná, že směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů 
podporuje využívání všech druhů biomasy včetně biologického odpadu jako 
obnovitelných zdrojů energie; vyzývá proto členské státy, aby zvážily, zda nezačlenit 
získávání energie z biologicky rozložitelných částí odpadu do vnitrostátních právních 
předpisů, a naléhavě je žádá, aby si vyměňovaly informace o osvědčených postupech;

3. vyzývá členské státy, aby zjistily, jak se může biologický odpad podílet v jejich zemi 
na využívání možností stávajících zdrojů biomasy, zváží-li se místní geografické
a klimatické podmínky;

4. uvědomuje si, že je potřeba, aby členské státy vytvořily jednotný a pevný právní rámec, 
který by podporoval výstavbu zařízení na získávání energie z (biologického) odpadu;

5. upozorňuje na skutečnost, že v mnoha členských státech je nezbytná infrastruktura již 
připravena, je však zapotřebí finančních pobídek na vnitrostátní úrovni, aby se vytvořily
a zavedly potenciální trhy s bioplynem a biopalivy i v souvislosti s biologickým odpadem;

6. vyzývá regionální a místní orgány, aby využívaly stávající decentralizovaná zařízení pro 
dálkové vytápění a chlazení a čerpaly strukturální fondy na financování zařízení vyrábějící 
energii z odpadu a biologického odpadu, aby mohly snížit množství odpadu ukládaného 
na skládkách;

7. zdůrazňuje, že je nutné, aby spalovny odpadu a jiná zařízení vyrábějící energii
z biologického odpadu měly stejně výhodné podmínky, pokud jde o přístup k elektrickým 
rozvodným sítím, jako je tomu v případě jiných zdrojů obnovitelné energie;

8. zdůrazňuje, že je nutné ponechávat prostor pro veškerá další technická řešení v oblasti 
nakládání s biologickým odpadem, aby se v této oblasti podpořila inovace a vytváření 
pracovních příležitostí.


