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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. noterer sig det enorme uudnyttede potentiale i visse medlemsstater til at genvinde energi 
fra affald ved at omdirigere affald fra lossepladser;

2. understreger, at genvinding af energi fra bioaffald bør øges i EU og dermed bidrage til 
EU's 20:20:20-mål for vedvarende energi og målene i EU-direktivet om biobrændstoffer 
og EU-direktivet om brændstofkvalitet; minder om, at direktivet om vedvarende energi 
understøtter brugen af alle former for biomasse, herunder biologisk affald til energiformål, 
som en vedvarende energikilde; opfordrer derfor medlemsstaterne til i deres nationale 
lovgivning at overveje udnyttelse af energien fra den bionedbrydelige del af affald og 
opfordrer dem til at dele bedste praksis-ideer;

3. opfordrer medlemsstaterne til at skitsere, hvordan bioaffald kan bidrage til at udnytte 
potentialet i de eksisterende biomasseressourcer under hensyntagen til deres særlige 
geografiske og klimatiske forhold;

4. anerkender medlemsstaternes behov for at etablere sammenhængende og stabile retlige 
rammer, der støtter opførelse af anlæg til genvinding af energi fra (bio)affald;

5. understreger, at den nødvendige infrastruktur allerede er på plads i mange medlemsstater, 
men at der er brug for økonomiske incitamenter på nationalt plan for at skabe og etablere 
de potentielle biogas- og biobrændstofmarkeder i forbindelse med bioaffald;

6. tilskynder de regionale og lokale myndigheder til at gøre brug af eksisterende decentrale 
fjernvarme- og kølefaciliteter samt at anvende strukturfondene til finansiering af "energi 
fra affald" og faciliteter til energiudnyttelse af bioaffald med henblik på at omdirigere
mere affald fra lossepladser;

7. understreger behovet for, at anlæg til "energi fra affald" og andre faciliteter til 
energiudnyttelse af bioaffald får adgang til elnettene på samme vilkår som andre 
vedvarende energikilder;

8. understreger vigtigheden af at holde alle tekniske muligheder åbne, for så vidt angår 
håndtering af bioaffald, med henblik på at tilskynde til innovation og jobskabelse på dette 
område.


