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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– mano, kad reikėtų nustatyti gaires, kuriomis remiantis ateityje bus nustatomos energetikos 
politikos kryptys ir kurios padėtų išvengti konkretiems sektoriams būdingų veiksmų ar 
investavimo į prieštaringus projektus; 

– pabrėžia, kad dėl to, jog nagrinėjamas biomasės vietinės gamybos ir importo klausimas, 
nereikia pamiršti savarankiško Europos Sąjungos biomasės sektoriaus plėtros skatinimo 
aspekto,

– ragina, siekiant įgyti investuotojų pasitikėjimą, nustatyti naujus ilgalaikius biokuro 
panaudojimo ir skatinimo tikslus, siekiančius iki 2020 m.;

– yra įsitikinęs, kad atsižvelgiant į Lisabonos strategiją Europos Sąjungos biokuro 
naudojimo skatinimo strategija turi būti įgyvendinama siekiant efektyvumo ir tvarumo, o 
priemonės neturi sukelti neproporcingai didelių administracinių sąnaudų;

– norėtų, kad būtų toliau plėtojama aštuntoji CARS 21 grupės rekomendacija, pagal kurią 
antrosios kartos biokuro gamybos technologija teikia labai daug vilčių siekiant sumažinti 
transporto priemonių anglies dioksido emisiją;

– pabrėžia, kad ir toliau reikia gerinti energijos efektyvumą;

– pabrėžia būtinybę Europos Sąjungoje pradėti taikyti CO2 grindžiamą kuro mokestį 
siekiant sukurti geresnę to kuro, kurį naudojant dėl geresnės CO2 pusiausvyros labiau 
mažinamas išmetamas CO2 kiekis, mokestinę padėtį;

– norėtų, kad būtų aiškiai apibrėžiamos įvairios antrosios kartos biokuro rūšys siekiant, kad 
tiriant poveikį aplinkai būtų galima atskirti miškininkystės produktus nuo produktų, 
gaminamų iš lignoceliuliozės atliekų ir organinės kilmės sąvartynų atliekų bei neapdorotų 
gyvulinės ir augalinės kilmės medžiagų; 

– atkreipia dėmesį į tai, kad reikia kuo skubiau nustatyti techninius biokuro standartus ir 
persvarstyti esamą direktyvą, reglamentuojančią kuro kokybę, siekiant sudaryti galimybes 
didinti biokuro dalį benzine ir dyzeline;

– atkreipia dėmesį į tai, kad antrosios kartos biokuras (BTL) teikia daugiau energijos negu 
pirmosios kartos biokuras;

– mano, kad siekiant, jog biokuras būtų naudojamas transporto priemonėse, remti Europos 
biokuro technologijų platformos sukūrimą;

– tikisi, kad valstybės narės skatins su teisinėmis struktūrinės ir žemės ūkio politikos 
nuostatomis suderinamas investicijas į biomasės, naudojamos transporte, gamybą;

– produktų ir technologijų skatinimo požiūriu rekomenduoja atsižvelgti į galimą biokuro 
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naudojimą visose transporto priemonėse;

– pabrėžia, kad siekiant, jog biokuro sektorius būtų konkurencingas ir būtų užtikrinamas 
augimas atviros rinkos, kurioje vartotojai galėtų patys rinktis, kelių dešimtmečių 
pereinamuoju laikotarpiu reikėtų sukurti stabilią informavimo sistemą;

– turėdamas mintyje ilgalaikę konkurencingos Europos Sąjungos biokuro rinkos skatinimo 
strategiją, ragina sukurti patikimą verslo aplinką investuotojams ir gamintojams, ypač 
mokestinių paskatų požiūriu;

– rekomenduoja aiškiai apibrėžti alternatyvaus kuro gamybos žemės ūkio sektoriuje būdus, 
ir jų intensyvesnės gamybos poveikį;

– siekdamas užtikrinti minimalius biokuro gamybos ekonomiškumo, ekologiškumo ir 
socialinius standartus, remia Europos sertifikavimo sistemos sukūrimą ir taikymą; 
pabrėžia, kad tokia sistema turėtų būti taikoma ir Sąjungoje pagamintam, ir iš trečiųjų 
šalių importuojamam biokurui;

– pabrėžia, jog reikia ES lygiu vykdyti informavimo apie biomasę ir biokurą politiką;
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