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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka biomasas un atjaunojamās enerģijas ražošana dod ieguldījumu atkarības no 
enerģijas samazināšanā (attiecībā gan uz naftas, gan biomasas importu) un veicina 
enerģijas avotu dažādošanu, kā tas paredzēts Komisijas Zaļajā grāmatā par Eiropas 
stratēģiju drošai energoapgādei (KOM(2000)0769), taču vienlaikus ir jādomā kopumā 
par mūsu enerģijas patēriņu, par mūsu dzīvesveidu un ražošanas metodēm, lai enerģiju 
patērētu efektīvāk (vairāk izmantojot atjaunojamo enerģiju), bet galvenokārt patērējot 
mazāk enerģijas; uzsver, ka klimata pārmaiņu problēmas risināšanai ir jābūt vienam no 
mērķiem visu pasākumu kopumā bioenerģijas jomā;

2. uzskata, ka fosilā kurināmā aizstāšana var sniegt iespējas ekonomikā un ka tā ietver 
ekoloģiskus un sociālus aspektus;

3. uzskata, ka biomasas ražošana var dot nozīmīgu ieguldījumu Eiropas klimata kontroles 
mērķu sasniegšanā;

4. uzsver, ka atbalsts enerģijas kultūru veicināšanai tika ieviests kā kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) reformas daļa;

5. uzsver potenciālu, kāds ir lauksaimniecības blakusproduktu, mežsaimniecības produktu 
un atkritumu izmantošanai apsildē, dzesēšanā, kā arī degvielas un elektrības ražošanai; 
taču uzskata, ka biomasas un biodegvielu ražošana nedrīkst izspiest lauksaimniecības 
galveno lomu, t.i., pārtikas ražošanu;

6. uzskata, ka ir nepieciešams Kopienas atbalsts, lai veicinātu biomasas un biodegvielu 
ieguvi no dažāda veida organiskajiem atkritumiem, īpaši no mežsaimniecības 
atkritumiem, kā arī no atkritumiem, kuri rodas notekūdeņu attīrīšanas procesā, cietajiem 
sadzīves atkritumiem un pārtikas eļļām;

7. aicina Komisiju novērst šķēršļus Eiropas Savienības tiesību aktos, lai radītu iespējas 
biogāzes ieguvei un šajā nolūkā veicinātu kūtsmēslu vai organisko atkritumu 
fermentēšanu;

8. uzsver – lauksaimniecības blakusproduktu, enerģijas kultūru, kā arī mežsaimniecības 
produktu un atkritumu izmantošanā uzmanība ir jāvelta enerģijas efektivitātes un 
ilgtspējīgas attīstības aspektiem; tāpēc uzskata, ka šie produkti galvenokārt ir jāizmanto 
visefektīvākā veidā apsildes nolūkā;

9. uzsver to tirgus mehānismu nozīmi, kuri ļauj biomasas enerģijas avotiem būt ilglaicīgi 
konkurētspējīgiem;

10. aicina Komisiju turpināt centienus apkopot produktu standartus un atbalstīt atjaunojamo 
izejvielu ražošanu un pārstrādi visā ES, lai veicinātu atjaunojamo enerģijas avotu 
iekšējo tirgu;

11. uzskata, ka biodegvielu kvalitāte (īpaši to degvielu, ko izmanto transporta nozarē 
benzīna aizstāšanai) ir jāuzrauga, izmantojot piemēroti iekārtotas laboratorijas, un ka ir 
jāiegulda līdzekļi Eiropas līmenī šo laboratoriju infrastruktūru tehnoloģiskai 
modernizācijai, lai neitrāli un objektīvi veiktu degvielu kvalitātes uzraudzību;
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12. norāda, ka biodegvielām ir nepieciešami īpaši izmēģinājumi, kuriem savukārt vajadzīgi 
ieguldījumi, tāpēc struktūrfondu un kohēzijas fondu līdzekļi ir jāpiešķir ne tikai 
ieguldījumiem projektos, bet arī infrastruktūrā, tādējādi ļaujot uzturēt attiecīgo produktu 
kvalitāti;

13. aicina Komisiju pēc iespējas drīz iesniegt direktīvas priekšlikumu par apsildi un 
dzesēšanu, izmantojot atjaunojamās enerģijas avotus, un atgādina par tā 2006. gada 
14. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai attiecībā uz atjaunīgās enerģijas 
izmantošanu apsildē un dzesēšanā1, kā arī Ekonomikas un finanšu padomes lēmumu 
atļaut dalībvalstīm piemērot samazinātu PVN attiecībā uz komunālo apsildi, ja tiek 
izmantota atjaunojamā enerģija; 

14. uzsver, ka ir jārada pēc iespējas labāka normatīvā vide attiecībā uz biomasas 
izmantošanu, lai palielinātu biomasas ražošanu, ievērojot ekoloģiskā, ekonomikas un 
starptautiskā pārtikas drošuma aspekta ilgtspējību, un nodrošinātu, ka to izmanto 
efektīvāk, piemēram, sekmējot koģenerāciju;

15. uzskata, ka resursi, ko piešķir Kopienas lauku attīstības prioritātēm, varētu palīdzēt 
paplašināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu un cīnīties pret klimata pārmaiņām; taču 
uzsver, ka lauku attīstības fondi ir pieejami, lai īstenotu vienotu pieeju lauku teritoriju 
ekonomikas atdzīvināšanai, kā arī to dabas resursu ekoloģiskai aizsardzībai; uzsver, ka 
dalībvalstīm jāapsver noteikumi atbalstam vai jānodrošina nodokļu atlaides valsts lauku 
attīstības programmās, kā arī citas budžeta apropriācijas;

16. atbalsta 2006. gada marta Eiropadomes secinājumus, ka ir jāpieliek pūles, lai līdz 
2015. gadam līdz 15 % palielinātu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru un līdz 8 % –
biodegvielu īpatsvaru;

17. aicina Komisiju veltīt papildu vērību neliela apjoma biodegvielas projektiem 
lauksaimniecības pamatnozarē, tādiem kā mobilā destilācija un fermentācija, kuriem 
varētu būt svarīga ietekme uz pirmapstrādes blakusproduktu turpmāko pārstrādi;

18. uzskata, ka biorafinēšanas jomā ir jāizstrādā mehānismi, kuri veicinātu tādu 
infrastruktūru izveidi, kas dotu iespēju resursus tieši nogādāt pārveides iekārtās vai, ja 
biorafinēšanai ir saikne ar enerģijas kultūrām, – veicināt tādu produktu ražošanu, kuri ir 
tieši pieejami galīgam lietojumam;

19. uzskata, ka ES tirgus radīšana biodegvielām varētu samazināt Eiropas energoapgādes 
atkarību un piedāvātu iespēju attīstīt alternatīvus ienākumu avotus ne tikai 
lauksaimniekiem, bet arī lauku apvidu ekonomikā kopumā;

20. uzsver to, ka ilgstpējības nodrošināšanas nolūkā ir nepieciešams biomasas izmantošanu 
veikt pēc iespējas tuvāk vietām, kur tiek audzētas lauksaimniecības izejvielas, tādējādi 
samazinot enerģijas zudumu transporta izmantošanas dēļ; tāpēc aicina Komisiju un 
dalībvalstis izmantot lauku attīstības fondus, lai lauku sabiedriskās iestādes apsildes 
nolūkā veiktu pāreju uz bioenerģijas lietošanu;

21. uzskata, ka ir svarīgi saskaņot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 8. maija 
Direktīvu 2003/30/EK par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas 
izmantošanas veicināšanu transportā2 (biodegvielu direktīva) visās dalībvalstīs;

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0058.
2 OV L 123, 17.5.2003., 42.-46. lpp.
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22. atbalsta Komisijas paziņojumu, ka tā līdz 2006. gada beigām pārskatīs robežvērtības 
biodegvielas saturam benzīna un dīzeļdegvielā Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 13. oktobra Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu 
kvalitāti1, jo tiek kavēts biodegvielu plašāks lietojums;

23. uzsver, ka ir svarīgi biodegvielu direktīvā noteiktos orientējošos mērķus pārveidot par 
obligātiem, un prasa izstrādāt jaunus – ambiciozākus un ilgtermiņa mērķus līdz 
2020. gadam, lai sekmētu ieguldītāju uzticēšanos un nodrošinātu ilgtermiņa atbalstu 
lauksaimniekiem un uzņēmējiem, kuri iegulda šajā nozarē; atzīmē, ka šiem 
orientējošiem mērķiem jāpamatojas uz rūpīgu analīzi attiecībā uz biodegvielu 
ilgtspējīgas ražošanas potenciālu un tiem jābūt saistītiem ar efektīviem vides 
aizsardzības pasākumiem;

24. uzsver, ka ir svarīgi līdz 2010. gadam pieņemt saistošu rādītāju – 5,74 % –
orientējošiem mērķiem, kas noteikti biodegvielu direktīvā;

25. uzskata, ka ES jāizvirza par mērķi ieviest nevis brīvprātīgu, bet obligātu struktūru, lai 
veicinātu biodegvielas, un iesaka ieviest obligāto biodegvielas īpatsvara minimumu –
5,74 %, kas jāpiejauc visām fosilajām degvielām;

26. uzsver, ka obligātā īpatsvara ieviešana nedrīkst izraisīt to pašreizējo stimulu izzušanu 
vai samazināšanu, kas attiecas uz biodegvielu ražošanu ES; 

27. uzskata, ka tādi pasākumi kā turpmāki nodokļu atvieglojumi, ieguldījumu subsīdijas un 
nodokļi ir daudzsološi veidi, kā sekmēt biodegvielas; prasa, lai darbībai, kas sekmē 
enerģijas kultūras, sekotu to iedarbības uzraudzība attiecībā uz lauksaimniecības vidi un 
bioloģisko daudzveidību, kā arī lai šie pasākumi tiktu īstenoti pietiekami ilgu laiku 
uzticamības nozarei nodrošināšanai un ieguldījumu veicināšanai;

28. uzskata, ka par prioritāti ir jāizvirza to tehnisko specifikāciju grozījumi, kuri noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvā 98/70/EK par benzīna 
un dīzeļdegvielas kvalitāti, ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK2 – īpaši attiecībā 
uz etanola, ētera un oksidēto savienojuma satura robežām, kā arī uz tvaika spiedienu un 
biodīzeļa tilpuma daļu – lai ļautu biodegvielu un parasto degvielu maisījumos 
biodegvielu īpatsvaru palielināt virs 5 %;

29. aicina Komisiju, grozot Kopienas noteikumus attiecībā uz akcīzes nodokli, mudināt 
dalībvalstis veicināt biodegvielu pievienošanu parastajām degvielām; 

30. uzsver svarīgumu, kāds ir fiskālo pasākumu, tādu kā nodokļu atbrīvojumi, īstenošanai, 
taču aicina Komisiju būt modrai, lai pamanītu traucējumus tirgū un tos novērstu;

31. aicina Komisiju apsvērt tādas pārredzamas, sabiedrībai pieejamas datu bāzes izstrādi ES 
līmenī, kurā būtu iekļauti biomasas (atjaunojamo izejvielu un lauksaimniecības un 
mežsaimniecības organisko materiālu) izmantošanas labākās prakses apraksti saistībā ar 
biodegvielu, siltumenerģijas un elektrības ražošanu un šo procesu ietekmi uz klimatu un 
kurā būtu ietverti dati par izmantoto izejmateriālu izcelsmi un to audzēšanas ekoloģisko 
iedarbību, lai varētu novērtēt šo procesu pievilcību un lai veicinātu pieredzes apmaiņu 
visā ES par iniciatīvām, kas pierādījušas savu lietderību;

  
1 OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp. Direktīva ar grozījumiem, kas izdarīti ar Direktīvu 2000/71/EK (OV L 287, 
14.11.2000., 46. lpp.).
2 OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp. Direktīva ar grozījumiem, kas izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 
284, 31.10.2003., 1. lpp.).
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32. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izstrādāt „Biodegvielas tehnoloģijas platformu”, kā 
arī Komisijas atbalstu projektiem, piemēram, BioXchange projektam, kas paredzēts 
Eiropas biomasas tirdzniecībai, izmantojot tīmekļa vietni, un kas apvieno biomasas 
piedāvājumu un pieprasījumu Eiropā;

33. uzskata, ka pētniecībai un attīstībai biomasas un biodegvielu jomā ir jāaptver apjomīgi 
projekti saistībā ar paraugvienību izveidi vidējā laika posmā, taču pētniecība ir jāveic arī 
saistībā ar būtiskiem jautājumiem mazāk izpētītās jomās, kuras tiek uzskatītas par 
daudzsološām, īpaši pirolīzes un ar ģenētisko mutāciju saistītās biotehnoloģijas jomās;

34. mudina Komisiju atcelt atmatu shēmu un izstrādāt jaunus stimulus enerģijas kultūrām;
35. atzīmē, ka atjaunojamo izejvielu kultivēšana arī ir jāveic atbilstīgi labākai praksei un ka 

šādai kultivēšanai ir jāpiemēro savstarpējās atbilstības noteikumi;
36. prasa Komisijai paplašināt to kultūraugu sarakstu, kurus izmanto biodegvielu ražošanai, 

lai nodrošinātu, ka gan vietējā, gan reģionālajā līmenī tiek atlasītas vispiemērotākās 
enerģiju kultūras, kā arī veicināt kūtsmēslu fermentāciju;

37. uzskata, ka šajā jomā svarīga nozīme jāpiešķir enerģijas kultūru veicināšanas stratēģijas 
izstrādei, ietverot stimulu radīšanu tādu kultūru ieviešanai, kas rūpīgi atlasītas, lai būtu 
atbilstīgas specifiskam augsnes tipam un klimata īpatnībām un būtu piemērotas ātrai 
rotācijai, tādējādi radot iespēju gan dažādot kultūras attiecīgajā zemes platībā, gan 
ievērot lauksaimniecības daudzfunkcionalitātes principu;

38. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu cukura ražošanu bioetanola ieguvei veidot atbilstīgu 
KLP atbalsta shēmām;

39. aicina Komisiju novērst šķēršļus enerģijas kultūru attīstībā jaunajās dalībvalstīs, kurās 
tiek piemērota vienkāršota vienotā platībmaksājuma shēma;

40. prasa Komisijai nodrošināt efektīvu atbalstu pētniecībai un otrās paaudzes biodegvielu 
attīstībai paralēli pētījumiem, piemēram, par kultūraugu rafinēšanu un pirmās paaudzes 
biodegvielu ražošanai izmantojamo kultūraugu audzēšanas uzlabotām metodēm;

41. uzskata – lai sasniegtu ilgtermiņa mērķi, kad ūdeņradis kļūs par tiešu alternatīvu 
lietošanai elektrību ražojošos kurināmā elementos un par izejvielu, ko izmanto šķidro 
kurināmo ražošanai, tehnoloģijas platformās ir jāietver iespējas, kurās izmantoti dažādi 
resursu veidi;

42. atbalsta ES sertifikācijas sistēmas ieviešanu, lai nodrošinātu ne tikai produktu kvalitāti, 
bet arī obligātās vides un sociālās atbildības prasības; ierosina, ka jebkura sertifikācijas 
sistēma ir jāpiemēro, nepieļaujot diskrimināciju attiecībā gan uz vietējā ražojuma, gan 
importētajām biodegvielām, un ka biodegvielu ražošanai un izmantošanai ir jābūt videi 
labvēlīgai pasaules mērogā;

43. prasa Komisijai nodrošināt, ka saprātīgas darba prakses tiek stingri ievērotas attiecībā uz 
trešām valstīm, īpaši saistībā ar strādājošo un bērnu nodarbināšanu cukurniedru 
plantācijās;

44. uzskata, ka īpaša nozīme ir jāpiešķir pamatotas ekoloģiskās prakses atbalstam trešās 
valstīs, piemēram, Brazīlijā (kur tiek iznīcinātas plašas dabiskā biotopa teritorijas 
cukurniedru audzēšanai) tādu ekosistēmu atbalstam kā īpaši svarīgā tropu savanna 
Cerrado un Atlantijas okeāna piekrastes lietus mežs Mata Atlântica, kuras tiek 
uzskatītas par ārkārtīgi nozīmīgām bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai; 
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45. aicina Komisiju pastiprināt prioritāti, ko tā piešķīrusi ar tirdzniecību nesaistīto 
jautājumu atzīšanai, un kas ir nākamā nolīguma ar PTO daļa; atzīmē, ka tas varētu 
palīdzēt ES nodrošināt, ka importētās biodegvielas atbilst noteiktiem ilgtspējības 
kritērijiem – galvenokārt vides jomā;

46. uzsver, ka ir nepieciešama biodegvielu importa atbilstīga Kopienas pārvaldība, un lūdz 
Komisiju apsvērt noteiktu pasākumu ieviešanu tirgus pieejamībai biodegvielas 
importam no trešām valstīm, lai dotu iespēju biodegvielas ražošanas nozarei ES attīstīt 
un saglabāt konkurētspēju, vienlaikus piemērojot augstus vides standartus;

47. uzskata, ka Kopienas nodokļu uzlikšana importētām biodegvielām ir nepieciešama tikai 
tādos gadījumos, kad Eiropas biodegvielas nozares konkurētspēju apdraud dempings 
vides un sociālajā jomā;

48. aicina Komisiju pārraudzīt pieprasījuma pēc biodegvielas, ekoloģiskās elektroenerģijas, 
apsildes un dzesēšanas ietekmi uz preču un blakusproduktu cenām, kā arī to pieejamību 
konkurējošiem ražotājiem un ietekmi uz pārtikas apgādi un cenām ES un jaunattīstības 
valstīs, un nekavējoties uzsākt reglamentējošu darbību cenu kāpuma gadījumā, kas 
izraisītu pārtikas trūkumu nabadzīgākajās valstīs vai nabadzīgo slāņu iedzīvotājiem;

49. aicina Komisiju, izmantojot atbilstīgus stimulus, paātrināt biogāzes ievadīšanu gāzes 
tīklā un biogāzes kā kurināmā lietošanu, un tādējādi dot papildu ieguldījumu atkarības 
no enerģijas importa samazināšanā; 

50. kopumā aicina Komisiju neveicināt tādu atjaunojamās enerģijas resursu intensīvas 
kultivēšanas attīstību, kurā vienpusējs uzsvars likts uz ražošanu, jo tas varētu izraisīt 
katastrofālu ekoloģisku, saimniecisku un sociālu iedarbību un tādējādi neiekļautos 
Eiropas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā;

51. uzsver, ka ir nepieciešama ES līmeņa informācijas politika attiecībā uz biomasu un 
biodegvielām;

52. aicina Komisiju izveidot izmēģinājuma programmu saistībā ar pirmās un otrās paaudzes 
biodegvielu lietojumu un sniegt tai atbalstu;

53. uzskata – lai īstenotu cukura reformu un pārtrauktu cukurbiešu audzēšanu ES, ir 
nepieciešams veikt analīzi, kā tieši varētu tikt palielināts pašreizējais potenciāls 
biodegvielu ražošanai no cukurbietēm un citām alternatīvām kultūrām;

54. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai pēc iespējas drīzāk starp mehānisko 
transportlīdzekļu rūpniecību un degvielas nozari panāktu kompromisu par biodegvielām 
saskaņā ar principu „biodegvielas automobiļiem, nevis automobiļi biodegvielām”.
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