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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl biomasės ir biodegalų strategijos
(2006/2082(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ Biomasės naudojimo veiksmų planas“ 
(KOM(2005)0682),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES biodegalų strategija“ (KOM(2006)0034),

– atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2001/77/EB dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių skatinimo elektros 
vidaus rinkoje1, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2003/30/EB dėl biodegalų arba kitų atsinaujinančių degalų vartojimo transporto sektoriuje 
skatinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl šildymo ir vėsinimo, vykdomo 
iš atsinaujinančių energijos šaltinių3,

– atsižvelgdamas į savo Darbo taisyklių 45 straipsniu,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą, bei 
Tarptautinės prekybos, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos, Transporto ir 
turizmo, bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetų nuomones (A6-0000/2006),  

A. kadangi ilgainiui biomasę kaip energijos šaltinį reikėtų naudoti vis intensyviau ir ji turėtų 
būti panaudojama kaip galima plačiau, visų pirma miškininkystės ir žemės ūkio srityse, 

B. kadangi prioritetą turinčios biomasės panaudojimo galimybės glūdi elektros tiekime, 
šilumos gamyboje, degalų gamyboje, o taip pat chemijos pramonėje,

C. kadangi biomasė atsinaujinančių energijos šaltinių tarpe yra vienintelė anglies turinti 
medžiaga ir todėl reikia atkreipti dėmesį ne tik į energetinį suvartojimą, bet ir į anglies 
turinčių produktų gamybą,

D. kadangi intensyvesnis biomasės vartojimas žymiai prisidėtų prie trejų pagrindinių 
energetikos politikos, tiekimo saugumo užtikrinimo, konkurencingumo ir aplinkos 
apsaugos tikslų sumažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį,

E. kadangi biomasė sumažintų priklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių ir kaimo 
vietovėse galima būtų rasti naujų ekonominės plėtros ir užimtumo galimybių,

  
1 OL L 283, 27.10.2001, p .33
2 OL L 123, 17.5.2003, p .42
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F. kadangi šiuo metu vartojant biomasę vis dar iškyla logistinių ir techninių kliūčių, kurios 
glūdi palyginti žemoje energetinėje vertėje, decentralizuotame radime, panaudojamų 
medžiagų skirtingume, bei degalų sintezėje,

G. kadangi antros kartos biodegalai (biomasė į skystį (BTL) degalai) suteikia žymiai 
didesnius energetinio suvartojimo pajėgumus, nei pirmos kartos biodegalai (augalinis 
aliejus, biodyzelis, etanolis),

H. kadangi antrosios kartos biodegalų gamybos technologijos jau egzistuoja, bei pastebimas 
nuolat didėjantis aukštos kokybės degalų poreikis, o infrastruktūra ir varomoji technika 
taip pat egzistuoja,

I. kadangi pasauliniu mastu anglies turinčių produktų gamyba gali būti pradėta (remiantis 
ekonominiu pagrindu) naudojantis sintezės degalais, ką įrodė pavyzdžiai Pietų Afrikoje ir 
Trinidade,

J. kadangi tvirtinant ES masto politiką biomasės naudojimo skatinimui yra būtinas 
integruotas požiūris, kuris atvertų konkurenciją visų rūšių vartojimo sritims,  

K. kadangi biomasės naudojimo veiksmų planas, remiantis valstybių narių subsidiarumo 
principu pastarosioms palieka būtiną sprendimų priėmimo laisvę ir lankstumą, nustatant 
savus tikslus ir politines priemones, bei priemones būtinas bioenergetikos skatinimui,

L. kadangi išlaidų efektyvumas taip pat yra svarbi gairė ekologiškam ir protingam 
bioenergetikos skatinimui, kuri šalia aukšto lygio suderinamumo su aplinka remtųsi 
ekonomiškai patvariu, ilgalaikiu finansavimo pagrindu,

M. kadangi vietinės biomasės gamybos ir jos įvežimo klausimas turėtų būti vertinamas 
atsižvelgiant į aspektą, kad nuosavo biomasės sektoriaus plėtra ES yra skatinama,

N. kadangi galiojančios Europos Sąjungos teisinės nuostatos turėtų būti patikrintos dėl 
efektyvesnio biomasės suvartojimo aspekto,  

O. kadangi būtina surasti subalansuotą derinį iš maisto produktų gamybos ir energetinio 
panaudojimo, o energetinis panaudojimas yra tik viena iš daugelio biomasės panaudojimo 
galimybių,

P. kadangi cheminis produktų iš gyvulinės kilmės riebalų ir augalinių aliejų panaudojimas 
yra konkurencinga ekonomikos šaka, kurios egzistavimo negalima ginčyti,

1. pritaria abiems Komisijos komunikatams dėl Biomasės naudojimo veiksmų plano ir 
naujos ES biodegalų strategijos; 

2. pritaria Komisijos nutarimui dėl biomasės naudojimo būklės, bei kliūčių tolimesniam jos 
paplitimui energetikos sektoriuose;

3. mano, kad regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu būtina sukurti skaidrias ir atviras 
biomasės rinkas, kurias būtų galima integruoti į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO);   

4. ragina valstybių narių ir Europos Sąjungos lygmenyje greitai pašalinti techninio ir ne 
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techninio pobūdžio kliūtis; 

5. tikisi, kad Biomasės naudojimo veiksmų planas ir pateiktas pranešimas dėl biodegalų 
strategijos yra konkrečių veiksmų pagrindas;

6. ragina, pasinaudojant atitinkamomis priemonėmis, įgyvendinti išlaidų atžvilgiu efektyvų 
ir patvarų biomasės naudojimą elektros srovės gamybos, transporto, o taip pat šildymo ir 
vėdinimo srityse 

7. mano, kad sudarant savanoriškus susitarimus galima užtikrinti spartesnį vystymąsi ir 
aktyvesnį biomasės naudojimą; 

8. mano, kad, atsižvelgiant į rinkos mastą ir biomasės panaudojimo galimybes, būtų itin 
tikslinga Europos lygmeniu kurti iš medienos gaunamos biomasės rinką; atsižvelgdamas į 
tai, pritaria Komisijos ketinimui kuo skubiau pateikti miškininkystės veiksmų planą;

9. ragina valstybes nares biomasei skiriamą finansinę paramą susieti su tikslais užtikrinti 
aukštą energijos naudojimo efektyvumą ir sąnaudų mažinimo požiūriu akivaizdžiai 
naudingą poveikį aplinkai ir tiekimo saugumui; 

10. tikisi, kad valstybės narės, vadovaudamosi struktūrinės ir žemės ūkio politikos 
nuostatomis, skatins investicijas į biomasės gamybą;

11. tikisi, kad valstybės narės parengs nacionalinius veiksmų planus biomasės klausimais ir 
atnaujins jau parengtus atitinkamus veiksmų planus, jei tokių esama;

12. ragina Komisiją patikrinti visų biomasės naudojimo sričių tvarumą, taikant mokslinio 
įvairių biomasės rūšių palyginimo metodą, parengti suderinamumo su Bendrijos teisynu 
ataskaitą ir iki 2007 m. pabaigos pateikti atitinkamą pranešimą Parlamentui ir Tarybai; 

13. tikisi, kad Komisija pateiks pasiūlymus dėl ekonomiško ir tvaraus biomasės naudojimo 
šildymui ir aušinimui skatinimo, ypač privačių gyvenamųjų namų ūkyje;

14. tikisi, kad dėl teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, persvarstymo palengvės galimybė 
perdirbamas atliekas naudoti kurui; tai taikoma ir šalutiniams produktams, gaunamiems 
gaminant žemės ūkio maisto produktus;

15. ragina pradėti tiekti biodujas į dujų tinklus;

16. tikisi, kad įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką bus supaprastintos bioenergijos 
gamybos ir naudojimo administravimo procedūros ir kad jas taikys visos valstybės narės;

17. ragina pripažinti ir skatinti naudoti kurui visų rūšių pasėlius, pvz., javus;

18. pritaria Komisijos komunikate nurodytam tikslui skatinti naudoti atsinaujinančią energiją 
(biokurą), ypač transporto sektoriuje;

19. pritaria Komisijos ketinimui nuosekliai skatinti mokslinius tyrimus ir vystymą, ypač 
antrosios kartos biokuro, ir palengvinti didelio masto tyrimus remiantis Septintąją 
mokslinių tyrimų pagrindų programa;
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20. mano, kad būtina kuo skubiau nustatyti techninius biokuro naudojimo standartus ir iš 
naujo apsvarstyti 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB 
dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės1, siekiant užtikrinti, kad į benziną ir 
dyzeliną būtų įmaišoma didesnė biokuro dalis;

21. primygtinai ragina iš naujo apsvarstyti galiojantį standartą EN 14214 siekiant įtraukti 
naujas biomasės formas;

22. pritaria nuostatai kurti biokuro technologijų platformą kartu su pramonės atstovais; 

23. primygtinai ragina valstybes nares kuo skubiau įgyvendinti numatytas nacionalines gaires 
biokuro klausimais;

24. prašo Komisijos sukurti sertifikatų sistemą, kurią diegiant būtų sudarytos sąlygos tvariai 
biokuro gamybai ir kuri būtų taikoma Europos Sąjungoje pagamintam arba importuotam 
biokurui;

25. tikisi, kad bus nustatytas įpareigojimas naudoti degalų mišinius su biokuru visos Europos 
mastu, neužkertant kelio alternatyvioms biokuro panaudojimo galimybėms; pasikliauja 
veiksmingos konkurencijos vaidmeniu šioje srityje;

26. pritaria nuostatai naudoti alternatyvias technologijas transporto srityje; 

27. mano, jog siekiant užtikrinti, kad biokuras būtų naudojamas tam tikruose pasirinktuose 
sektoriuose, pvz., žemės ūkio ir miškininkystės, laivybos ir viešojo visuomeninio 
transporto, būtų tikslinga numatyti ilgalaikio atleidimo nuo mokesčių, jei naudojami 
ekologiškai švarūs degalai, galimybę; 

28. pritaria Komisijos ketinimui, atsižvelgiant į PPO derybas, sukurti aiškias nuostatas, 
kuriomis vadovaujantis būtų sudarytos sąlygos plėtoti Europos biokuro sektorių;

29. reikalauja, kad PPO bent laikinai pripažintų biokurą vadinamuoju opiu produktu ir todėl 
kurį laiką nebūtų mažinami šiam kurui taikomi muitų tarifai;

30. mano, kad iki 2007 m. pabaigos Komisija būtinai turėtų pateikti pranešimą apie biokuro 
gamybos ir eksporto sąlygas svarbiausiose šalyse gamintojose;

31. įsitikinęs, kad ekologiškos genų technologijos turi būti pagrindinės priemonės plėtojant 
energetiškai našios ir ekologiškos biomasės gamybą;

32. ragina visas valstybes nares numatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų siekiama skatinti 
auginti energetinius augalus, ir pateikti pasiūlymus dėl paramos energetinių augalų 
augintojams taisyklių supaprastinimo;

33. mano, kad Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos turėtų būti skiriamos siekiant 
skatinti naudoti biomasę energijai gaminti;

34. ragina žymiai padidinti 1,5 mln. hektarų didžiausią garantuotą plotą, numatytą taisyklėse 
  

1 OL L 350, 1998 12 28, p.58.
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dėl paramos energetiniams augalams auginti, ir užtikrinti, kad parama būtų skiriama 
visoms pasėlių rūšims; 

35. ragina sukurti bendras taisykles Europos lygmeniu, kad biomasės naudojimui energijai 
gaminti būtų teikiama pirmenybė ir tose šalyse, kuriose bioenergija dar nenaudojama;

36. įsitikinęs, kad tvari biodegalų gamyba ir naudojimas itin naudingi besivystančioms šalims 
ir kad Europos Sąjungoje reikia skatinti intensyvų technologų perdavimą trečiosiomis 
šalimis ir bioenergijos technologijų eksportą;

37. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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PAGRINDIMAS

2006 m. pavasarį ES Komisija pateikė Žaliąją knygą dėl Europos Sąjungos energetikos 
politikos, kurios pagrindiniai tikslai – konkurencingumas, tvarumas ir tiekimo saugumas.

Atsižvelgiant į tai, taip pat atkreiptinas dėmesys į biomasės naudojimo veiksmų planą ir 
ES biokuro strategiją. Be abejo, svarbi šių tikslų įgyvendinimo sudedamoji dalis –
biomasė. Šiuo metu jau maždaug pusė Europos Sąjungoje naudojamos atsinaujinančios 
energijos gaminama iš biomasės.

Biomasės naudojimo veiksmų plane turi būti pateikiamos biomasės naudojimą šildymui, 
elektros energijos gamybai ir transportui skatinančios priemonės, taip pat bendrosios 
priemonės, skirtos biomasei tiekti, finansuoti ir moksliniams tyrimams.

Kartu atliekamas poveikio įvertinimas. Remdamasi specifiniu poveikio įvertinimu ir 
Parlamento nuomonėmis, Komisija turi pateikti savo pasiūlymus.

Šiuo metu iš biomasės gaunama energija tenkina 4 proc. ES energijos poreikio. Iki 2010 
m. tokios energijos gamyba turėtų išaugti daugiau nei du kartus – nuo 69 Mtoe1 2003 m.
iki maždaug 185 Mtoe 2010 m. Komisijos vertinimu, biomasės naudojimas iki 2010 m. 
gali augti iki maždaug 150–187 Mtoe.

Biomasės naudojimo skatinimas neprieštarauja suformuluotiems tikslams iki 2010 m 
turėti 12 proc. ES atsinaujinančios energijos, kurią sudaro elektros energijos gamybos 
sektorius (21 proc.) ir biokuras (5,75 proc.).

  
1 Mln. tonų naftos atitikmuo.
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Biomasės naudojimo išlaidos ir nauda

Biomasė yra vienintelis anglies šaltinis tarp atsinaujinančios energijos rūšių, todėl ji ypač 
svarbi anglies turinčių produktų gamybai. Taigi reikia apsvarstyti energetinį šios 
alternatyvos naudojimą. Energetinis naudojimas padės diversifikuoti energijos aprūpinimą
Europoje ir gali sumažinti priklausomybę nuo importuojamos energijos. Be to, reikia 
atsižvelgti į pastebimą šiltnamio dujų išmetimo sumažinimą, kai biomasė bus naudojama 
šildyti ir aušinti, transporte, elektrai gaminti. Taip bus sukurta naujų darbo vietų, 
skirtingais vertinimais jų bus 200 000–300 000. Didesnis biomasės naudojimas gali būti 
naudingas pirmiausia kaimo vietovėms. Laisvanoriškų susitarimų su energetikos ūkiu, 
mineralinės alyvos pramone, automobilių pramone, žemės, atliekų ir miškų ūkiais 
pagrindu taip pat galima paspartinti biomasės plėtrą ir pasiekti didesnį jos panaudojimą. 
Konkretūs tikslai ir įstatymų normos valstybėse narėse, kaip rodo patirtis, veiksmingi tik 
praėjus ilgesniam įgyvendinimo laikotarpiui.

Biomasė šilumos gamybai

Biomasės naudojimas gyvenamiesiems ir pramonės pastatams šildyti nesudėtingai 
įgyvendinamas ir, palyginti su kitu kuru, įrengimus ir kurą nebrangu įsigyti. Šiuo metu 
įmanoma taikyti medienos ir švarių atliekų perdirbimo į standartizuotas granules metodus, 
užtikrinančius atitinkamą vartotojų aprūpinimą. Šilumos gamyba turi plėtros galimybių, 
jos jau ryškėja šiandien augant biomasės rinkai. Todėl Komisija privalo užtikrinti, kad 
valstybėse narėse būtų paspartintas Bendrijos teisės dėl mišrios šiluminės ir elektros 
energetikos 2004/8/EB įgyvendinimas. Biomasės katilų namų ūkiams pajėgumas
gerinamas kartu su direktyvos dėl ekologiško projektavimo 2005/32/EB perkėlimu į 
nacionalinę teisę. 

Biomasė centralizuotam šildymui

Milijonai ES piliečių naudojasi centralizuoto šildymo tinklais. Siekiama plėtoti naujus 
centralizuoto tiekimo šilumos įrengimus. ES Komisija teisėtai ragina valstybes nares 
centralizuotą šildymą įtraukti į prekių ir paslaugų, kurioms valstybės narės gali taikyti 
sumažintą PVM tarifą (KOM (2003) 397), sąrašą, kaip tai daroma taikant sumažintą PVM 
dydį gamtinėms dujoms ir elektros energijai. Be to, reikia sukurti biodujų įvedimo į dujų 
aprūpinimo tinklus galimybes, siekiant skatinti biodujų įrengimų realizaciją ir plėtojimą.

Elektros energija iš biomasės

Iš biomasės, taikant įvairias technologijas, galima išgauti elektros energiją. Biomasė, kaip 
papildomas degimo produktas, gali būti sumaišoma su anglimi ar dujomis. Taip centrinėse 
didžiosiose energijos jėgainėse, pvz., Danijos ar Suomijos, veiksmingai taupomos 
sąnaudos. Vis dėlto gaminant elektrą atsiradusi šiluma turi būti naudojama mišriuose 
elektros ir šiluminės energijos įrengimuose. Todėl valstybės narės ir Komisija turi remti 
tokį dvigubą naudojimą. Iš esmės direktyva dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių, yra biomasės naudojimo elektros energijos gamybai (2001/77/EB) 
pagrindas.

Biokuras
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Pagal biokuro direktyvą 2003/30/EB visos ES valstybės narės turi siekti nustatytų rinkos 
dalių biokurui: 2005 m. – 2 proc., 2010 m. – 5,75 proc.

Šiuo metu apie 90 proc. biokuro gaminama iš vietinių žaliavų, importuojama tik 10 proc.
Iš 97 mln. ha galimo ES25 pasėlių ploto biokuro žaliavos gamybai naudojama tik 1,8 mln. 
ha (2005 m.). Biodyzelino dalis sudaro 70–80 proc. bendro biokuro sunaudojimo.

Pažymėtini dideli biokuro įsitvirtinimo rinkoje skirtumai atskirose valstybėse narėse. Iš 
esmės reikia pastebėti, kad biokuro dalis rinkoje visose 25 ES valstybėse narėse 2005 m.
buvo mažesnė nei 2 proc.

Kai kurios valstybės narės, remdamos biokuro naudojimą, taiko galimybę neapmokestinti
biokuro, kai tai kontroliuojama kaip valstybės parama. Be to, mineralinės alyvos gamybos 
įmonėms nustatyta daug mokestinių prievolių, įpareigojančių į įprastą kurą įmaišyti 
didesnę procentinę biokuro dalį. Tai rodo, kad biokuro direktyvai įgyvendinti naudojami 
du mechanizmai: 1) mokestinės lengvatos, 2) biokuro įmaišymo į įprastą kurą prievolės.

Nustatytas tam tikro biokuro priemaišų kure santykis gali išspręsti sudėtingą klausimą dėl 
mokestinių lengvatų, todėl turėtų būti taikomas visoje Europos Sąjungoje. Iš esmės 
pirmenybė ilgainiui teiktina antrosios kartos biokurui. Džiugina, kad įkurta bendra su 
pramone technologinė biokuro platforma.

Importo ir eksporto pusiausvyra 

Biokuru dabar prekiaujama visoje pasaulio rinkoje. ES negali izoliuotai patenkinti vidaus 
poreikių. Vis dėlto reikia pažymėti, kad svarbiausia remti vidaus gamybą. 

Siekiant iki 2010 m. pasiekti didesnę biokuro rinkos dalį (5,75 proc.), galimi įvairūs 
sprendimai. 

Gali būti taikomos šios priemonės:

1. EN14214 standarto pakeitimas taip, kad gaminant biodyzeliną būtų leidžiama naudoti 
daugiau augalinio aliejaus.

2. Patekimo į rinką sąlygų, taikomų bioetanolio importui, sukūrimas, siekiant sudaryti 
galimybę Europos vidaus pramonės plėtrai.

3. Biokuro direktyvos pakeitimas ir priderinimas prie mokslinių tyrimų plėtros lygio.

4. Parama besivystančioms šalims (atsižvelgiant į PPO ir perkeliant Europos technologijas).

Be to, reikia peržiūrėti atitinkamas normas dėl kuro kokybės. Taip pat turi būti pašalintos 
techninės kliūtys (kalbant apie naftotiekius su etanolio ir skystojo kuro mišiniais).

Ilgainiui reikia atsižvelgti į tai, kad etanolis gali sumažinti dyzelino paklausą Europoje. 
Tai ypač gerai paveiktų Europos rinką, nes bioetanolio gamybos pajėgumas didesnis nei 
biodyzelino gamybos. Todėl reikia remti etanolio, papildančio dyzelino paklausą, 
naudojimą. Atitinkamai gali būti pertvarkomas dyzelinis variklis, siekiant užtikrinti 95
proc. etanolio naudojimą tokiuose varikliuose. Dėl to būtina pakeisti EN 14214 standartą.
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Iš esmės reikia apsvarstyti, kaip biodyzelino gamyboje metanolį leisti pakeisti etanoliu. 
Tai būtų įmanoma priėmus atitinkamą normą.

Komisija turi sukurti sertifikavimo procedūrą, kad būtų užtikrinta tvari biokuro gamyba, 
nesvarbu, ar jis buvo pagamintas Europos Sąjungoje, ar įvežtas. Be to, Komisija iki 2007 
m. pabaigos privalo pateikti pranešimą, kuriame būtų išanalizuotos ir įvertintos 
svarbiausių šalių gamintojų biokuro gamybos ir eksporto sąlygos.

Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP)

Reforma sudarė galimybę remti energetinių (nemaistinių) augalų gamybą. Ateityje tokius 
nemaistinius augalus reikia dar geriau ištirti, siekiant užtikrinti veiksmingesnį pasėlių 
plotų naudojimą (genų technologija). Gausesnis energetinių augalų sodinimas 
žemdirbiams gali būti papildomas pajamų šaltinis, tačiau tai nepakeis maisto produktų ar 
pašarų gamybos. Regioniniu ir vietos lygiu turi būti sprendžiama, kokius energetinius 
augalus sodinti. 

Europos žemės ūkio fondą reikia atverti biomasei, skirtai energetiniam naudojimui, remti, 
o nustatytą didžiausią garantinį plotą energetinių augalų auginimo paramai gauti padidinti 
daugiau kaip 1,5 mln. ha.

Miškininkystė

Šiuo metu 35 proc. ES medienos lieka nepanaudota. Todėl ES Komisija turi skubiai 
pateikti miškininkystės veiksmų planą.

Atliekos

Šiuo metu peržiūrima atliekų pagrindų direktyva. Būtina nedelsiant remti atliekų 
perdirbimo ir recirkuliacijos metodus. Be to, reikia užtikrinti perdirbamų atliekų 
naudojimo kurui palengvinimą. Ta pati nuostata taikoma ir šalutiniams žemės ūkio maisto 
produktų gamybos produktams.

Logistika

Gerinti tiekimo grandinę, ypač prekybos granulėmis ir drožlėmis, jau buvo pradėta 
remiant programą ,,Pažangios energijos rūšys“. Vis dėlto dar trūksta valstybių narių 
veiksmų siekiant įtvirtinti veikiančią ES rinką ilgalaikiu požiūriu. 

Valstybės narės turėtų pateikti nacionalinius biomasės veiksmų planus, siekdamos
užtikrinti kiekvienos indėlį įgyvendinant Europos energetikos politikos tikslus, pvz.,
tiekimo saugumą, konkurencingumą ir tvarumą. 

Parama

Finansinė ES parama biomasės naudojimui remiamuose regionuose gali būti vykdoma per 
struktūrinius ir sanglaudos fondus. Būtinas integruotas sprendimas, kuris optimaliai 
suderintų ES paramos ir valstybių narių galimybes.

Ypač reikia užtikrinti paramą moksliniams tyrimams ir plėtrai, kad ilgainiui geriau ir 
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veiksmingiau būtų galima naudoti biomasę kaip kurą gaminant elektros energiją, šildant ir 
aušinant, taikant ją pažangiuose energijos tinkluose, biomoksluose ir biotechnologijoje, 
nemaistinių metodų prasme, biorafinerijos planuose ir gaminant antrosios kartos biokurą. 

Išvada

Biomasės naudojimo rėmimas ir plėtojimas Europos Sąjungoje turi labai daug galimybių. 
Vis dėlto biomasė negali būti vienintelis būsimo ES energijos aprūpinimo sprendimas.

Be energetinio perdirbimo, reikia sudaryti galimybę visoms kitoms naudojimo rūšims. 
Nėra vieno kelio, užtikrinančio didesnį biomasės ir biokuro naudojimą. Todėl ES ir 
valstybių narių uždavinys – optimalų naudojimą palikti konkurencijai, sukuriant bendras 
naudojimo pagrindų sąlygas.


