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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzīmē lielās neizmantotās iespējas, kādas ir atsevišķās dalībvalstīs, kurās no atkritumiem 
nevis ražo enerģiju, bet tos noglabā poligonos; 

2. uzsver nepieciešamību ES palielināt enerģijas ražošanu no bioatkritumiem, šādi veicinot 
ES 20:20:20 atjaunojamās enerģijas mērķu, kā arī ES biodegvielas direktīvā un ES 
direktīvā par degvielas kvalitāti noteikto mērķu sasniegšanu; atgādina, ka atjaunojamās 
enerģijas avotu direktīvā ir pausts atbalsts visa veida biomasas, tostarp bioatkritumu kā 
atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanai enerģijas ieguves nolūkā; tāpēc aicina 
dalībvalstis apsvērt iespēju valsts tiesību aktā noteikt pienākumu enerģiju ražot no 
bioloģiski noārdāmām atkritumu sastāvdaļām un mudina tās apmainīties ar paraugprakses 
piemēriem;

3. aicina dalībvalstis vispārīgi izklāstīt, kā bioatkritumi var veicināt pašreizējo biomasas 
resursu potenciāla izmantošanu, ņemot vērā katras valsts īpašos ģeogrāfiskos un 
klimatiskos apstākļus;

4. atzīst nepieciešamību dalībvalstīm izveidot saskanīgu un noturīgu tiesisko regulējumu, ar 
kuru atbalstītu iekārtu būvi enerģijas ražošanai no (bio)atkritumiem;

5. uzsver to, ka daudzās dalībvalstīs nepieciešamā infrastruktūra jau ir izveidota, taču valstu 
līmenī ir jānosaka finanšu stimuli, lai radītu un nostiprinātu iespējamos biogāzes un 
biodegvielas tirgus, saistībā ar kuriem izmanto bioatkritumus;

6. mudina reģionālās un vietējās pašvaldības izmantot šābrīža decentralizētās vietējās 
apkures un dzesēšanas iekārtas un izmantot struktūrfondus tādu iekārtu iegādes 
finansēšanai, kurās enerģiju ražo no atkritumiem un iegūst no bioatkritumiem, lai mazāk 
atkritumu nonāktu poligonos;

7. uzsver nepieciešamību atkritumu pārstrādes elektrostacijām un citām iekārtām enerģijas 
ražošanai no bioatkritumiem noteikt tādus pašus pieslēguma elektrotīkliem nosacījumus, 
kādi ir noteikti citiem atjaunojamās enerģijas avotu veidiem;

8. uzsver, cik svarīgi ir neizvēlēties tikai vienu tehnisko risinājumu bioatkritumu 
apsaimniekošanā, lai veicinātu jauninājumus un radītu darbavietas šajā jomā.


