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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na skutočnosť, že v niektorých členských štátoch existuje obrovský nevyužitý 
potenciál získavania energie z odpadu prostredníctvom jeho využívania namiesto 
odvážania na skládky;

2. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť mieru získavania energie z biologického odpadu v EÚ, 
čím sa prispeje k splneniu cieľa EÚ v oblasti obnoviteľnej energie, ktorým je zvýšenie 
podielu energie z obnoviteľných zdrojov o 20 % do roku 2020, a cieľov stanovených v 
smernici EÚ o biopalivách a v smernici EÚ o kvalite palív; pripomína, že smernica o 
obnoviteľných zdrojoch energie podporuje využívanie všetkých druhov biomasy, vrátane 
biologického odpadu na energetické účely, ako zdroja obnoviteľnej energie; vyzýva preto 
členské štáty, aby posúdili otázku získavania energie z biologicky rozložiteľných súčastí 
odpadu vo svojich vnútroštátnych legislatívach a nalieha na ne, aby sa podelili o 
osvedčené postupy;

3. vyzýva členské štáty, aby načrtli, akým spôsobom môže biologický odpad prispieť k 
využívaniu potenciálu existujúcich zdrojov biomasy, pričom zohľadnia špecifické 
geografické a klimatické podmienky vo svojej krajine;

4. uznáva potrebu, aby členské štáty vytvorili konzistentný a stabilný právny rámec, ktorý 
podporí budovanie zariadení na získavanie energie z (biologického) odpadu;

5. zdôrazňuje skutočnosť, že v mnohých členských štátoch je už vytvorená infraštruktúra, 
avšak na vnútroštátnej úrovni sú potrebné finančné stimuly zamerané na vytvorenie a 
zavedenie potenciálnych trhov s biologickým plynom a palivami, ktoré sú prepojené s 
biologickým odpadom;

6. vyzýva regionálne a miestne orgány, aby využili existujúce decentralizované zariadenia na 
ústredné kúrenie a chladenie a aby využili prostriedky zo štrukturálnych fondov na 
financovanie zariadení vyrábajúcich energiu z odpadu a biologického odpadu, aby boli 
schopné znížiť množstvo odpadu odvážaného na skládky;

7. zdôrazňuje skutočnosť, že je nutné, aby zariadenia vyrábajúce energiu z odpadu a iné 
zariadenia určené na získavanie energie z biologického odpadu využívali rovnaké 
podmienky prístupu k elektrickým rozvodným sieťam ako iné zdroje obnoviteľnej 
energie;

8. zdôrazňuje, že je dôležité ponechať otvorený priestor pre všetky technické možnosti 
hospodárenia s biologickým odpadom s cieľom stimulovať inováciu a tvorbu pracovných 
miest v tejto oblasti.


