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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad biomasės ir atsinaujinančios energijos gamyba prisideda prie energetinės 
priklausomybės mažinimo, susijusio tiek su naftos, tiek su biomasės importu; skatina 
energijos šaltinių įvairinimą, kaip nurodyta Komisijos Žaliosios knygos dėl energijos 
tiekimo patikimumo rekomendacijose (COM(2000)0769), tačiau atkreipia dėmesį į tai, 
kad  kartu turi vykti išsami diskusija apie mūsų naudojamą energiją ir apie  gyvenimo 
būdą bei apie gamybos metodus, siekiant veiksmingesnio (naudojant daugiau 
atsinaujinančios energijos) ir pirmiausia mažesnio energijos sunaudojimo; pabrėžia, kad 
visomis bioenergijos srityje įgyvendinamomis priemonėmis turi būti siekiama 
sustabdyti klimato kaitą;

2. mano, kad iškastinio kuro pakaitalai suteiks ekonominių alternatyvų ir bus susiję su 
ekologiniais ir socialiniais aspektais;

3. mano, kad biomasės ir biokuro gamyba tikrai gali padėti siekti Europos tikslo –
sustabdyti klimato kaitą;

4. pabrėžia, kad pagal BŽŪP reformą yra numatyta parama už energetinius augalus;
5. pabrėžia potencialą, kurį teikia žemės ūkio šalutinių produktų, miškininkystės produktų 

ir atliekų naudojimas šilumos, aušinimo, kuro ir elektros energijos gamybai; tačiau 
mano, kad biomasės ir biokuro gamyba negali atstoti pagrindinės žemės ūkio funkcijos 
– maisto produktų gamybos;

6. mano, kad Komisija turėtų skatinti biomasės ir biodegalų gamybą iš įvairių organinių 
atliekų, pavyzdžiui, miškininkystės, nuotekų valymo, buitinių ir maistinių aliejų atliekų;

7. ragina Komisiją panaikinti visas įmanomas Bendrijos teisiniuose dokumentuose 
numatytas kliūtis, kad būtų leista ir skatinama biodujų gamyba iš fermentuoto mėšlo ir 
organinių atliekų;

8. pabrėžia, kad naudojant šalutinius žemės ūkio produktus, energetinius augalus ir 
miškininkystės produkciją bei atliekas būtina atsižvelgti į energijos efektyvumą ir 
tvarios plėtros aspektus; taigi laikosi nuomonės, kad šių produktų efektyviausias 
panaudojimo būdas visų pirma turėtų būti šildymui gauti;

9. pabrėžia rinkos mechanizmų, užtikrinančių, kad biomasės energijos šaltiniai taptų 
konkurencingi (išbraukta), svarbą;

10. ragina Komisiją imtis papildomų veiksmų, kad būtų parengti atsinaujinančių žaliavų 
standartai ir nuostatos dėl paramos, kurie galiotų visoje ES, kad būtų skatinamas 
atsinaujinančių energijos šaltinių vidaus rinkos kūrimas;

11. mano, kad transporto sektoriuje vietoj naftos produktų naudojamo biokuro kokybę turi 
kontroliuoti kompetentingos laboratorijos ir kad Europoje neturi būti apmokestinamos ir 
savanaudiškiems tikslams naudojamos investicijos, skirtos degalų kokybę 
kontroliuojančių laboratorijų technologiniam atnaujinimui;

12. pabrėžia, kad būtina skirti lėšų specialiems biokuro testams; investicijoms numatytas 
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struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšas naudoti ne tik investicijoms, bet ir šių 
gaminių kokybę padedančioms užtikrinti infrastruktūroms;

13. ragina Komisiją kiek įmanoma greičiau pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl šilumos ir 
aušinimo gavybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir primena savo 2006 m. vasario 
14 d. rezoliuciją su pasiūlymais Komisijai dėl šilumos ir aušinimo gavybos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių1 bei ECOFIN tarybos sprendimą, suteikiantį 
valstybėms narėms galimybę iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminamam ir 
šildymui naudojamam biokurui taikyti mažesnį pridėtinės vertės mokesčio tarifą;

14. pabrėžia, kad, turėtų būti sukurta geriausia biomasės naudojimo teisinė aplinka siekiant 
padidinti tvarią biomasės gamybą ekologiniu, ekonominiu ir aprūpinimo maistu 
tarptautiniu mastu aspektais ir užtikrinti veiksmingą jos naudojimą, pavyzdžiui, 
skatinant kogeneraciją;

15. mano, kad Bendrijos kaimo plėtrai skirtos lėšos galėtų padidinti atsinaujinančios 
energijos vartojimą ir užkirsti kelią klimato kaitai; vis dėlto pabrėžia, kad kaimo plėtrai 
skirti pinigai turi būti tinkamai panaudojami ekonominei kaimo vietovių ir jų gamtos 
išteklių plėtrai bei jų ekologinio saugumo užtikrinimui; vis dėlto pabrėžia, kad valstybės 
narės turi apsvarstyti nuostatas dėl paramos ar mokesčių lengvatas pagal savo 
nacionalines kaimo plėtros programas ir kitus biudžeto asignavimus;

16. remia 2006 m. kovo mėn. padarytas Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose 
numatyta iki 2015 m. 15 proc. padidinti atsinaujinančios energijos dalį, o biokuro dalį –
8 proc.;

17. ragina Komisiją pirminiame žemės ūkio sektoriuje ypatingą dėmesį skirti nedideliems 
biokuro projektams, pvz., mobiliam distiliavimui ir fermentavimui, nes jie gali būti 
labai svarbūs tolimesniam pirminių ir šalutinių produktų perdirbimui;

18. mano, kad biodegalų gamybos srityje turi būti numatytos priemonės infrastruktūrų 
plėtrai skatinti, kad būtų galima sparčiau investuoti lėšas į perdirbimo įrenginius, o kai 
biologinių žaliavų perdirbimo įmonės  susijusios su energetinių augalų auginimu, turi 
būti numatyti būdai, kaip šiuos gaminius greitai pristatyti galutiniam vartotojui;

19. mano, kad ES biokuro rinkos sukūrimas sumažintų Europos apsirūpinimo energija 
priklausomybę ir atvertų alternatyvių pajamų šaltinių ne tik mūsų žemdirbiams, bet ir 
visai kaimo ekonomikai;

20. pabrėžia, kad siekiant tvaraus biomasės naudojimo būtina skatinti tokį naudojimo būdą, 
kuris atsižvelgiant į pagrindinių žemės ūkio žaliavų kilmės vietą būtų priimtinausias, 
kad būtų išvengta energijos nuostolių dėl transportavimo; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares skirti finansinę paramą kaimo vietovių plėtrai siekiant pertvarkyti kaimo 
vietovėse esančių valstybinių įstaigų šildymo sistemas, kad jose būtų galima naudoti 
bioenergiją;

21. mano, kad svarbu suderinti 2003 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą 
transporte2 (Biokuro direktyva) įgyvendinimą visose valstybėse narėse;

22. remia Komisijos ketinimą iki 2006 m. pabaigos peržiūrėti Direktyvoje 98/70/EB dėl 
  

1 Priimti tekstai, P6_TA (2006)0058.
2 OL L 123, 2003 5 17, p. 42-46.
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degalų kokybės1 numatytus biokuro kiekio benzine ir dyzeliniuose degaluose 
apribojimus, trukdančius plačiau naudoti biokurą;

23. pabrėžia, kad svarbu, jog pirminiai  su atsinaujinančios energijos šaltiniais susiję tikslai, 
numatyti Biokuro direktyvoje, būtų privalomi, ir primygtinai reikalauja nustatyti naujus, 
ambicingesnius ilgalaikius tikslus laikotarpiui iki 2020 m., siekiant užtikrinti 
investuotojų pasitikėjimą ir ilgalaikę paramą šioje srityje investuojantiems ūkininkams 
ir verslininkams; pirminiai tikslai turi būti nustatyti atlikus išsamią tvaraus biodegalų 
gamybos potencialo analizę, jie turi būti sietini su veiksmingomis aplinkosaugos 
priemonėmis;

24. pabrėžia Biokuro direktyvoje numatyto privalomo ir iki 2010 m. siektino 5,74 proc. 
kiekio svarbą;

25. mano, kad ES turėtų siekti sukurti privalomą, o ne savanorišką biokuro naudojimo 
skatinimo sistemą, ir siūlo taikyti nuostatą dėl biokuro privalomojo 5,74 proc. kiekio, 
kuris turėtų būti įmaišomas į visus iškastinius degalus;

26. pabrėžia, kad privalomojo procentinio kiekio nustatymas neturėtų reikšti, kad bus 
panaikintos arba apribotos galiojančios biokuro gamybai ES taikomos lengvatos; 

27. mano, kad tolesnės mokesčių lengvatos, investicijų dotacija, muitai ir panašios 
priemonės yra perspektyvūs būdai skatinti naudoti biokurą; primygtinai siūlo, skatinant 
kultūrų auginimą, kontroliuoti jų įtaką žemės ūkiui ir biologinei įvairovei ir numatyti 
šias priemones pakankamai ilgam laikotarpiui, kad būtų užtikrinamas pramonės 
pasitikėjimas ir skatinamos investicijos;

28. mano, kad pirmiausia būtina pakeisti 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, kuria 
iš dalies pakeičiama Tarybos Direktyva 93/12/EEB2, nustatytas technines 
specifikacijas, ypač etanolio, eterio, oksigenito, garų slėgio, biodyzelino procentinio 
kiekio apribojimus, kad tradiciniuose degaluose biokuro dalis galėtų viršyti 5 proc.;

29. ragina Komisiją, įgyvendinant Bendrijos akcizo mokesčių sistemos reformą, kai kuriose 
valstybėse narėse skatinti naudoti biokuro ir tradicinių degalų mišinius;

30. pabrėžia tokių priemonių, kaip mokesčių lengvatos, taikymo svarbą, ragina Komisiją 
stebėti rinkos iškraipymus ir kovoti su jais;

31. ragina Komisiją apsvarstyti skaidrios viešosios ES duomenų bazės sukūrimo galimybes; 
ši bazė apimtų pažangiąją patirtį, susijusią su biomasės (atsinaujinančių žaliavų ir 
organinių žemės ūkio ir miškininkystės žaliavų) naudojimu biokuro, šilumos ir elektros 
energijos gamybai, ir duomenis apie panaudotų žaliavų kilmę ir jų ekologinius 
padarinius klimatui, siekiant atlikti procesų naudingumo analizę ir kad pasiteisinusios 
vertingiausios iniciatyvos būtų skleidžiamos visoje ES;

32. pritaria Komisijos iniciatyvai dėl Biokuro technologijų platformos vystymo ir 
Komisijos paramai, skiriamai  „BioXchange“ projektams, t. y. biokuro internetinei 
rinkai, kurioje dalyvautų tiek Europos biomasės pardavėjai, tiek pirkėjai;

  
1 OL L 350, 1998 12 28, p. 58. Su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/71/EB (OL L 287, 2002 11 14, p. 46).
2 OL L 350, 1998 12 28, p. 58. Su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/1882/EB (OL L 284, 2003 10  31, p. 
1).
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33. mano, kad moksliniai tyrimai ir plėtra biomasės ir biokuro srityje turi apimti ir didelius 
projektus, skirtus vidutinės trukmės parodomosioms programoms, ir pagrindinių, mažai 
ištirtų ir perspektyviomis laikytinų gamtos sričių, ypač pirolizės, biotechnologijų ir genų 
mutacijos, mokslinius tyrimus;

34. primygtinai ragina Komisiją panaikinti nekultivuojamus žemės plotus ir sukurti naujas 
energetinių augalų auginimo paskatas;

35. nurodo, kad atsinaujinančios žaliavos turi būti auginamos laikantis tinkamos praktikos ir 
kad turi būti taikomi paramos susiejimo reikalavimai;

36. ragina Komisiją papildyti paramos sistemų biokuro gamybai tinkančių energetinių 
augalų sąrašą, kad vietos ir regioniniu mastu būtų užtikrinama labiausiai tinkamų 
energetinių augalų atranka ir skatinamas mėšlo fermentavimas;

37. mano, kad šioje srityje turi būti parengta energetinių augalų auginimo skatinimo 
strategija ir numatytos paskatas tiems, kurie naudoja tinkamas augalų rūšis, pritaikytas 
specifinėms dirvožemio bei klimato sąlygoms ir duodančias greitą derlių, kad būtų 
užtikrinamas įvairesnis žemės sklypų naudojimas ir atsižvelgiama į žemės ūkio 
daugiafunkcionalumo principą;

38. pritaria Komisijos iniciatyvai, kad BŽŪP paramos programos būtų taikomos cukraus, iš 
kurio gaunamas bioetanolis, gamybai;

39. prašo Komisijos panaikinti energetinių augalų naudojimo naujosiose valstybėse narėse 
kliūtis taikant supaprastintas išmokų sistemas atskiroms sritims;

40. reikalauja, kad Komisija užtikrintų visą paramą antrosios kartos biokuro moksliniams 
tyrimams ir plėtrai kartu su parama moksliniams tyrimams, pavyzdžiui, pirmosios 
kartos biokurui skirtų javų selekcijos ir patobulintos jų auginimo metodikos kūrimui;

41. mano, kad atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, kai kuro elementuose naudojamas 
vandenilis taps viena iš elektros energijos gamybos alternatyvų ir bus naudojamas kaip 
žaliava skystojo kuro gamyboje, technologijų platformose turėtų būti numatyta teisė 
pasirinkti įvairias žaliavas;

42. pritaria ES sertifikatų sistemos įdiegimui, kad būtų užtikrinama ne tik gaminių kokybė, 
bet ir būtiniausių su ekologine ir socialine atsakomybe susijusių reikalavimų laikymasis; 
siūlo, kad bet kuri sertifikavimo sistema tiek viduje pagamintam, tiek įvežtam biokurui 
būtų taikoma nediskriminaciniu būdu ir kad biokuro gamyba ir naudojimas būtų 
naudingi aplinkai pasaulio mastu;

43. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad trečiosiose šalyse būtų be išlygų laikomasi 
pasiteisinusios socialinės politikos, susijusios su draudimu išnaudoti darbo jėgą ir 
vaikus cukranendrių plantacijose;

44. mano, kad labai svarbu pasiteisinusią ekologinę politiką įgyvendinti trečiosiose šalyse, 
pavyzdžiui, Brazilijoje, kurioje dėl cukranendrių naikinamos didžiulės natūralios, 
ekologiškai jautrios teritorijos, būtent Cerrado ir  Mata Atlântica, kurios yra labai 
svarbios siekiant išsaugoti rūšių įvairovę;

45. ragina Komisiją dar daugiau dėmesio skirti su prekyba nesusijusiems klausimams, kurie 
taps PPO susitarimo dalimi; pažymi, kad tai ES leistų užtikrinti, jog importuotas 
biokuras atitiks tam tikrus tvarumo kriterijus, ypač aplinkosaugos srityje;
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46. pabrėžia biokuro importo valdymo Bendrijos mastu svarbą ir prašo Komisijos 
apsvarstyti biokuro, importuojamo iš trečiųjų šalių, patekimo į rinką sąlygas, kad būtų 
sudarytos galimybės ES biokuro pramonės vystymuisi ir konkurencingumui taikant 
aukštus aplinkosaugos standartus;

47. mano, kad valdyti biokuro importą Bendrijos mastu būtina tik tuomet, jei dėl ekologinio 
ir socialinio dempingo iškils grėsmė Europos biokuro pramonės konkurencingumui;

48. ragina Komisiją stebėti biokuro, ekologiškos elektros energijos, šildymo ir aušinimo 
paklausos poveikį pagrindinių žaliavų ir šalutinių produktų kainoms, jo vartojimo kitose 
pramonės šakose galimybes ir poveikį maisto produktų tiekimui ir kainoms ES ir 
besivystančiose šalyse, o kylant kainoms,  kai vargingesnėse šalyse arba gyventojų 
sluoksniuose atsiranda maisto produktų stygius, – nedelsiant taikyti reguliavimo 
priemones;

49. ragina Komisiją, taikant tinkamas paskatas, paspartinti biodujų tiekimą į dujų tinklus ir 
biodujų naudojimą kurui, kad dar labiau sumažėtų priklausomybė nuo energijos 
importo;

50. ragina Komisiją neskatinti intensyvaus ir gausaus energetinių augalų auginimo, nes tai 
turėtų neigiamų ekologinių, ekonominių ir socialinių pasekmių bei prieštarautų Europos 
tvarios plėtros strategijai;

51. pabrėžia, kad reikėtų parengti ES masto informavimo apie biomasę ir biokurą strategiją;
52. ragina Komisiją parengti ir paremti bandomąją pirmosios ir antrosios kartos biokuro 

naudojimo programą;
53. mano, kad Europos Sąjungoje prieš įgyvendinant cukraus sektoriaus reformą ir 

atsisakant auginti cukrinius runkelius turi būti nuodugniai išanalizuota esamo biokuro iš 
cukrinių runkelių ir kitų alternatyvių kultūrų gamybos potencialo didinimo galimybė;

54. ragina Komisiją imtis priemonių biokuro srityje ir rasti kompromisą tarp automobilių 
pramonės ir naftos sektoriaus atstovų, laikantis principo „biokuras – automobiliams, o 
ne automobiliai – biokurui“.
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