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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios valstybės narės neišnaudoja galimybių gauti 
energijos iš atliekų mažinant atliekų šalinimą į sąvartynus;

2. pabrėžia, kad ES reikėtų padidinti energijos gavybą iš biologinių atliekų ir padėti 
įgyvendinti ES atsinaujinančių šaltinių energijos „20:20:20“ tikslus ir tikslus, kurie 
numatyti ES biokuro ir kuro kokybės direktyvose; primena, kad atsinaujinančių energijos 
išteklių direktyva skatinama naudoti įvairių rūšių biomasę, įskaitant biologines atliekas 
kaip atsinaujinantį energijos šaltinį, energijai gauti; taigi ragina valstybes nares savo 
nacionaliniuose teisės aktuose atsižvelgti į energijos gavybą iš biologiškai skaidžių atliekų 
dalių ir pasidalyti pažangiąja praktika; 

3. ragina valstybes nares numatyti, kaip naudojant biologines atliekas būtų galima prisidėti 
prie esamų biomasės šaltinių galimybių panaudojimo atsižvelgiant į jų specialias 
geografines ir klimato sąlygas;

4. pripažįsta būtinybę valstybėms narėms sukurti nuoseklią ir stabilią teisinę sistemą, kuri 
padėtų statyti įrenginius energijai iš (biologinių) atliekų gauti;

5. pabrėžia, kad daugelyje valstybių narių jau sukurta reikalinga infrastruktūra, tačiau 
reikalingos nacionalinio lygmens finansinės paskatos galimoms su biologinėmis 
atliekomis susijusioms biologinių dujų ir biologinio kuro rinkoms sukurti ir įtvirtinti;

6. skatina regionines ir vietos valdžios institucijas pasinaudoti esamais decentralizuotais 
rajonų šildymo ir aušinimo įrenginiais ir naudotis struktūriniais fondais norint finansuoti 
energijos gavybą iš atliekų ir įrenginius energijai iš biologinių atliekų gauti, kad į 
sąvartynus būtų šalinama mažiau atliekų;

7. pabrėžia poreikį energijos gavybos iš atliekų įrenginiams ir kitiems energijos gavybos iš 
biologinių atliekų įrenginiams taikyti tas pačias sąlygas naudotis elektros energijos 
tinklais kaip ir kitiems atsinaujinantiems energijos šaltiniams;

8. pabrėžia, kad svarbu leisti naudotis visomis techninėmis biologinių atliekų tvarkymo 
galimybėmis, nes taip būtų skatinamos naujovės ir darbo vietų kūrimas šioje srityje.


