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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att det i en del medlemsstater finns en enorm outnyttjad 
potential att utvinna energi från avfall genom att styra bort avfall från deponering.

2. Europaparlamentet betonar att energiutvinningen från bioavfall måste öka i EU och bidra 
till EU:s 20-20-20-mål om förnybar energi och också till målen i EU:s direktiv om 
biodrivmedel och EU:s direktiv om drivmedelskvalitet. Parlamentet påminner om att 
direktivet om förnybara energikällor stöder användningen av alla typer av biomassa, 
inklusive bioavfall för energiändamål, som förnybara energikällor. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att beakta energiutvinning från biologiskt nedbrytbara avfallsdelar i sin 
nationella lagstiftning samt att utbyta idéer om bästa metoder.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge en översikt av hur bioavfall kan 
bidra till att utnyttja potentialen hos befintliga biomassaresurser, med hänsyn tagen till de 
egna specifika geografiska förhållanden och klimatförhållanden.

4. Europaparlamentet erkänner behovet av att medlemsstaterna skapar en konsekvent och 
stabil rättslig ram som stöder byggandet av anläggningar för energiutvinning från 
(bio)avfall.

5. Europaparlamentet understryker att flera medlemsstater redan har den infrastruktur som 
behövs men att det krävs finansiella incitament på nationell nivå för att skapa och inrätta 
potentiella biogas- och biobränslemarknader kopplade till bioavfall.

6. Europaparlamentet uppmuntrar regionala och lokala myndigheter att använda sig av 
befintliga fjärrvärme- och kylanläggningar och att använda strukturfondsmedel för att 
finansiera anläggningar för energiutvinning genom avfallsförbränning och energiutvinning 
från bioavfall, så att mer avfall kan styras bort från deponering.

7. Europaparlamentet understryker behovet av att anläggningar för energiutvinning genom 
avfallsförbränning och andra anläggningar för energiutvinning från bioavfall får tillgång 
till elnät på samma villkor som andra förnybara energikällor.

8. Europaparlamentet betonar vikten av att hålla alla tekniska alternativ öppna för 
hanteringen av bioavfall så att innovation och jobbskapande inom området uppmuntras.


