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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy egyes tagállamokban hatalmas, ki nem használt potenciál rejlik a 
hulladék energetikai hasznosításában, ha a hulladékot nem lerakókban helyezik el;

2. hangsúlyozza, hogy az EU-ban fokozni kell a biohulladék energetikai hasznosítását, ami 
hozzájárul az EU megújuló energiaforrásokra vonatkozó 20:20:20 célkitűzéséhez, 
valamint az EU bioüzemanyagokról szóló irányelvében és az EU üzemanyagminőségről 
szóló irányelvében meghatározottakhoz; emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelv támogatja a biomassza minden formájának megújuló 
energiaforrásként való felhasználását, ideértve a biohulladék energetikai hasznosítását is; 
ezért felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaik tekintetében vegyék fontolóra a 
hulladék biológiailag lebomló részének energetikai hasznosítását, és sürgeti őket a bevált 
gyakorlatok és ötletek megosztására;

3. felhívja a tagállamokat annak felvázolására, hogy a biohulladék milyen módon járulhat 
hozzá a meglévő biomassza-erőforrásokban rejlő potenciál kihasználásához, figyelembe 
véve egyedi földrajzi és éghajlati adottságaikat;

4. elismeri, hogy a tagállamoknak következetes és stabil jogi keretet kell kidolgozniuk, 
amely támogatja a (bio)hulladék energetikai hasznosítására szolgáló létesítmények 
építését;

5. hangsúlyozza, hogy számos tagállamban már létezik az ehhez szükséges infrastruktúra, de 
nemzeti szinten pénzügyi ösztönzőkre van szükség a biohulladékhoz kapcsolódó 
lehetséges biogáz- és bioüzemanyag-piac létrehozásához és kiépítéséhez;

6. ösztönzi a regionális és helyi hatóságokat, hogy alkalmazzák a meglévő decentralizált 
távfűtési és -hűtési létesítményeket, és használják a strukturális alapokat a hulladék 
energiává alakításának és a biohulladék-létesítmények energetikai hasznosításának 
finanszírozására, hogy kevesebb hulladék kerüljön a lerakókba;

7. hangsúlyozza, hogy a hulladékból energiát előállító létesítményeknek és a biohulladék 
energetikai hasznosítását célzó egyéb létesítményeknek ugyanolyan feltételekkel kell 
hozzáférniük a villamosenergia-hálózatokhoz, mint a többi megújuló energiaforráson 
alapuló létesítménynek;

8. kiemeli annak jelentőségét, hogy az innováció és a munkahelyteremtés ösztönzése 
érdekében a biohulladék-gazdálkodás számára valamennyi technikai lehetőséget nyitva 
kell hagyni.


