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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată că există în anumite state membre un enorm potențial neexploatat în ceea ce 
privește valorificarea energetică a deșeurilor prin alte mijloace decât depozitarea acestora;

2. subliniază că este necesară creșterea în UE a volumului de energie provenită din deșeuri 
biologice, în vederea atingerii obiectivului UE 20-20-20 privind energiile regenerabile, 
precum și a obiectivelor stabilite în directiva privind biocarburanții și directiva privind 
calitatea combustibililor; reamintește că directiva privind sursele de energie regenerabile 
susține utilizarea tuturor tipurilor de biomasă, inclusiv a deșeurilor biologice, în scopuri 
energetice, ca o sursă de energie regenerabilă; invită, prin urmare, statele membre să ia în 
considerare valorificarea energetică a părților biodegradabile ale deșeurilor în legislația lor 
națională și le îndeamnă să facă schimb de cele mai bune practici;

3. invită statele membre să specifice în cel fel deșeurile biologice pot contribui la exploatarea 
potențialului resurselor de biomasă existente, luând în considerare condițiile lor geografice 
și climatice specifice;

4. recunoaște că este necesar ca statele membre să stabilească un cadru juridic coerent și 
stabil, care sprijină construirea de instalații pentru valorificarea energetică a deșeurilor 
(inclusiv a celor biologice); 

5. subliniază faptul că în numeroase state membre există deja infrastructura necesară, dar că 
sunt necesare stimulente de natură financiară acordate la nivel național, pentru a crea și 
organiza piețe potențiale pentru biogazul și biocombustibilii proveniți din deșeuri 
biologice;

6. încurajează autoritățile regionale și locale să utilizeze instalațiile descentralizate de 
încălzire și răcire urbane existente și să recurgă la fondurile structurale pentru a finanța 
echipamente de producere a energiei din deșeuri și de valorificare energetică a deșeurilor 
biologice, contribuind astfel la depozitarea unei cantități mai mici de deșeuri; 

7. subliniază că este necesar ca instalațiile de producere a energiei din deșeuri și alte 
instalații de valorificare energetică a deșeurilor biologice să beneficieze de aceleași 
condiții de acces la rețelele de electricitate ca și alte surse de energie regenerabilă;

8. subliniază că este important ca toate alternativele tehnice de gestionare a deșeurilor 
biologice să fie luate în considerare pentru a încuraja inovația și crearea de locuri de 
muncă în acest domeniu.


