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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν τεράστιες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες 
ανάκτησης ενέργειας από απόβλητα μέσω της εκτροπής τους από τους χώρους
υγειονομικής ταφής·

2. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανάκτηση ενέργειας από βιολογικά απόβλητα στην ΕΕ, 
ώστε να συμβάλει στην επίτευξη αφενός του στόχου 20-20-20 που έχει θέσει η ΕΕ όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφετέρου των στόχων που έχουν ορισθεί με την 
οδηγία της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα και την οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα των καυσίμων· 
υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στηρίζει τη χρήση όλων 
των ειδών βιομάζας ως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένης της χρήσης 
βιολογικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας· ζητεί, για τον λόγο αυτό, από τα κράτη 
μέλη να προβλέψουν στην εθνική τους νομοθεσία την ανάκτηση ενέργειας από τα 
βιοδιασπώμενα τμήματα των αποβλήτων, και τα καλεί να ανταλλάξουν ιδέες βέλτιστων 
πρακτικών·

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο τα βιολογικά απόβλητα 
μπορούν να συμβάλουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων πόρων 
βιομάζας, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών γεωγραφικών και κλιματικών συνθηκών 
τους·

4. αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συγκροτήσουν ένα συνεκτικό και σταθερό 
νομικό πλαίσιο που να στηρίζει την κατασκευή εγκαταστάσεων ανάκτησης ενέργειας από 
(βιολογικά) απόβλητα·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν ήδη την απαραίτητη υποδομή, 
αλλά ότι χρειάζεται να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα σε εθνικό επίπεδο για να 
δημιουργηθούν και να εδραιωθούν οι δυνητικές αγορές βιοαερίου και βιοκαυσίμων 
παραγόμενων από βιολογικά απόβλητα·

6. ενθαρρύνει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες 
αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και να χρησιμοποιήσουν 
τα διαρθρωτικά ταμεία για τη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από 
απόβλητα και ανάκτησης ενέργειας από βιολογικά απόβλητα, ώστε να μπορούν να 
εκτρέπουν περισσότερα απόβλητα από τους χώρους υγειονομικής ταφής·

7. υπογραμμίζει ότι για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από απόβλητα και τις λοιπές 
εγκαταστάσεις ανάκτησης ενέργειας από βιολογικά απόβλητα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι 
όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με εκείνους που ισχύουν για 
τις λοιπές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

8. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν ανοικτές όλες οι τεχνικές επιλογές για τη 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων, ώστε να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και η 
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δημιουργία θέσεων εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.


