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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– uzskata, ka ir jānosaka virziens lēmumiem, kas nākotnē būs jāpieņem enerģētikas jomā, 
izvairoties no aktivitāšu veicināšanas tikai noteiktās nozarēs un no investīciju virzīšanas 
pretējos virzienos;

– uzsver, ka, izvērtējot jautājumu par vietējo ražošanu un biomasas ievešanu, jāpievērš 
uzmanība tam, lai Eiropas Savienībā veicinātu biomasas ražošanas kā patstāvīgas nozares 
attīstību;

– prasa noteikt jaunus ilgtermiņa mērķus līdz 2020. gadam attiecībā uz biodegvielas 
izmantošanu un veicināšanu, lai tādējādi iegūtu ieguldītāju uzticību;

– pauž pārliecību, ka Eiropas Savienības stratēģijai biodegvielas veicināšanā, īpaši ņemot 
vērā Lisabonas stratēģiju, jābūt orientētai uz efektivitāti un ilgtspējību, un pasākumi 
nedrīkst radīt pārmērīgi augstas administratīvās izmaksas;

– pauž vēlmi, lai tiktu īstenots grupas CARS 21 astotais ieteikums, saskaņā ar kuru otrās 
paaudzes biodegviela ir īpaši daudzsološa tehnoloģija, kas varētu samazināt izplūdes 
gāzes transporta nozarē;

– uzsver, ka arvien ir nepieciešama rīcība enerģijas efektivitātes uzlabošanas jomā;

– uzsver nepieciešamību Eiropas Savienībā ieviest nodokļu sistēmu, kuras pamatā būtu CO2
izplūde, radot nodokļu atvieglojumus tiem degvielas veidiem, kas labāku CO2 rādītāju dēļ 
dod lielāku ieguldījumu CO2 izplūdes samazināšanā;

– pauž vēlmi, lai tiktu izstrādāta dažādu otrās paaudzes biodegvielas veidu definīcijas ar 
mērķi nošķirt atkarībā no ietekmes uz vidi ražošanu, kuras pamatā ir mežsaimniecība no 
lignocelulozes materiālu ražošanas atkritumu pārstrādes, no poligonos noglabāto 
organisko atkritumu vai arī no augu un dzīvnieku izcelsmes izejvielām;

– uzskata, ka pēc iespējas ātrāk ir jānosaka biodegvielas tehniskās normas un jāpārskata 
pašreizējā direktīva par degvielas kvalitāti, lai nodrošinātu lielāku biodegvielas 
piejaukumu benzīnam un dīzeļdegvielai;

– uzskata, ka otrās paaudzes biodegviela (BTL degviela) nodrošina ievērojami lielāku 
enerģijas izmantošanas jaudu kā pirmās paaudzes biodegviela;

– uzskata, ka ir jāveicina Eiropas biodegvielas platformas izveide, lai to varētu izmantot 
transportam;

– sagaida, lai dalībvalstis veicinātu investīcijas biomasas ražošanā transporta vajadzībām 
atbilstīgi regulējumam struktūrpolitikas un lauksaimniecības politikas jomā;

– saistībā ar produktu un tehnoloģiju veicināšanu iesaka visās transporta jomās ņemt vērā 



PE 374.020v02-00 4/5 AD\628192LV.doc

LV

biodegvielas izmantošanas iespējas;

– uzsver, ka biodegvielas konkurētspējas nodrošināšanai un lai dotu iespēju veidoties tādam 
atvērtam tirgum, kurā patērētāji var brīvi izvēlēties, būtu vēlams izveidot kopēju stabilu 
pamatprincipu kopumu pārejas periodam, kas varētu ilgt vairākus desmitus gadu;

– prasa saistībā ar ilgtermiņa stratēģiju konkurētspējīga biodegvielas tirgus veicināšanai 
Eiropas Savienībā izstrādāt stabilus vispārējus nosacījumus ieguldītājiem un ražotājiem, 
kas galvenokārt būtu balstīti uz nodokļu atvieglojumiem;

– iesaka noskaidrot, kādos veidos var lauksaimnieciski ražot alternatīvo degvielu un kādas 
sekas radītu intensīvāka ražošana;

– atbalsta Eiropas licencēšanas sistēmas izstrādi un īstenošanu, lai nodrošinātu obligātu 
ekonomisko, ekoloģisko un sociālo normu ieviešanu biodegvielas ražošanā; uzsver, ka šī 
Eiropas sistēma jāpiemēro kā Eiropas Savienībā ražotai biodegvielai, tā degvielai, kas 
ievesta no trešām valstīm;

– uzsver nepieciešamību īstenot Eiropas Savienības mēroga informācijas politiku biomasas 
un biodegvielas jomā.
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