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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. odnotowuje ogromny niewykorzystany w niektórych państwach członkowskich potencjał 
odzyskiwania energii z odpadów dzięki kierowaniu ich do dalszej obróbki;

2. podkreśla, że należy zwiększyć skalę odzyskiwania energii z bioodpadów w UE, 
przyczyniając się do realizacji celów EU 20-20-20 w zakresie energii odnawialnej, a także 
tych określonych w dyrektywach UE w sprawie biopaliw i w sprawie jakości paliw; 
przypomina, że dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii popiera wykorzystanie 
wszystkich rodzajów biomasy, w tym bioodpadów do wytwarzania energii, jako 
odnawialnego źródła energii; wzywa zatem państwa członkowskie do uwzględnienia 
odzyskiwania energii z części odpadów ulegającej biodegradacji w prawodawstwie 
krajowym i usilnie zachęca je do dzielenia się najlepszymi praktykami;

3. wzywa państwa członkowskie do przedstawienia sposobu, w jaki bioodpady mogą się do 
wykorzystania potencjału istniejących źródeł biomasy, z uwzględnieniem ich 
szczególnych uwarunkowań geograficznych i klimatycznych;

4. uznaje konieczność ustanowienia przez państwa członkowskie spójnych i stałych ram 
prawnych w celu promowania budowy infrastruktury służącej odzyskiwaniu energii z 
(bio)odpadów;

5. podkreśla fakt, że w wielu państwach członkowskich już istnieje niezbędna infrastruktura, 
ale konieczne są zachęty finansowe na szczeblu krajowym w celu utworzenia i 
ustanowienia potencjalnych rynków biogazu i biopaliwa związanych z bioodpadami;

6. zachęca władze regionalne i lokalne do wykorzystywania istniejących 
zdecentralizowanych instalacji lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz do korzystania z 
funduszy strukturalnych do finansowania instalacji do produkcji energii z odpadów i 
odzyskiwania energii z bioodpadów, tak aby jak największa ilość odpadów podlegała 
dalszej obróbce;

7. podkreśla konieczność udzielenia zakładom przetwarzającym odpady na energię i innym 
instalacjom służącym odzyskiwaniu energii z bioodpadów takich samych warunków 
dostępu do sieci elektroenergetycznej, co w przypadku innych odnawialnych źródeł 
energii;

8. kładzie nacisk na znaczenie uwzględniania wszystkich technicznych opcji 
gospodarowania bioodpadami, tak aby stymulować innowacje i tworzenie miejsc pracy w 
tym sektorze.


