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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat er in een aantal lidstaten een enorm onbenut potentieel is om energie terug te 
winnen uit afval door het afval niet te storten;

2. benadrukt dat er in de EU meer aan energieterugwinning uit bioafval moet worden gedaan 
om bij te dragen tot de verwezenlijking van de EU-20-20-20-streefcijfers voor 
hernieuwbare energie, alsook de streefcijfers in de EU-richtlijnen betreffende 
biobrandstoffen en brandstofkwaliteit; herinnert eraan dat de richtlijn betreffende 
hernieuwbare energiebronnen een lans breekt voor het gebruik van alle soorten biomassa 
als hernieuwbare energiebron, inclusief bioafval voor energiedoeleinden; verzoekt de 
lidstaten daarom energieterugwinning uit het biologisch afbreekbare deel van afval in 
overweging te nemen in hun nationale wetgeving en dringt erop aan dat zij ideeën voor 
best practices uitwisselen;

3. verzoekt de lidstaten aan te geven hoe bioafval het potentieel van bestaande 
biomassahulpbronnen kan helpen benutten, rekening houdend met hun specifieke 
geografische en klimatologische omstandigheden;

4. erkent dat de lidstaten een samenhangend en stabiel wetgevingskader moeten instellen dat 
de bouw van faciliteiten voor energieterugwinning uit (bio)afval ondersteunt;

5. onderstreept dat de benodigde infrastructuur in veel lidstaten reeds voorhanden is, maar 
dat er financiële stimulansen op nationaal niveau nodig zijn om de potentiële biogas- en 
biobrandstofmarkten die met bioafval samenhangen, tot stand te brengen;

6. moedigt de regionale en lokale overheden ertoe aan de bestaande gedecentraliseerde 
voorzieningen voor stadsverwarming of -koeling te benutten en de structuurfondsen te 
gebruiken voor de financiering van voorzieningen voor energiewinning uit afval en 
energieterugwinning uit bioafval, zodat zij minder afval hoeven te storten;

7. onderstreept dat installaties voor energiewinning uit afval en andere voorzieningen voor 
energieterugwinning uit bioafval onder dezelfde voorwaarden toegang moeten krijgen tot 
het elektriciteitsnet als andere bronnen van hernieuwbare energie;

8. benadrukt dat het belangrijk is alle technologische opties voor het beheer van bioafval 
open te houden om innovatie en het scheppen van banen in deze branche aan te moedigen.


