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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par rīcības plānu par biomasas izmantošanu
(2006/2082(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns par biomasas izmantošanu” 
(KOM(2005)0628),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES stratēģija biodegvielu jomā” (KOM(2006)0034),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvu 
2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, 
kas ražota, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 8. maija Direktīvu 2003/30/EK 
par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu 
transportā2,

– ņemot vērā 2006. gada 14. februāra rezolūciju par atjaunojamās enerģijas avotu 
izmantošanu apsildē un dzesēšanā3,

– balstoties uz Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Lauksaimniecības komitejas 
atzinumus (A6-0000/2006),

A. tā kā biomasa tiek ilglaicīgi pastiprināti izmantota kā enerģijas avots un enerģijas 
reģenerācija, tālejoši raugoties, tiek izsmelta, it īpaši mežsaimniecībā un lauksaimniecībā;

B. tā kā biomasu var izmantot elektrības, siltuma, degvielas ražošanā, kā arī ķīmiskajā 
rūpniecībā;

C. tā kā biomasa vienīgā no atjaunojamās enerģijas veidiem satur oglekli un tāpēc jāņem vērā 
gan enerģijas reģenerācija, gan tādu produktu ražošana, kuru sastāvā ir ogleklis;

D. tā kā pastiprināta biomasas izmantošana var ievērojami veicināt enerģijas politikas trīs 
galveno mērķu īstenošanu — energoapgādes drošību, konkurētspēju un vides saglabāšanu, 
samazinot siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas;

E. tā kā, izmantojot biomasu, samazinās atkarība no ārējiem enerģijas avotiem un lauku 
reģionos rodas jaunas ekonomiskās attīstības un nodarbinātības iespējas;

  
1 OV L 283, 27.10.2001., 33. lpp.
2 OV L 123, 17.05.2003., 42. lpp.
3 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2006)0058.
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F. tā kā biomasas izmantošana šodien vēl ir saistīta ar loģistikas un tehniskām grūtībām, kuru 
pamatā ir salīdzinoši zems enerģijas saturs, decentralizēta piegāde, izejvielu dažādība un 
degvielu sintēze;

G. tā kā otrās paaudzes BTL („biomass to liquids” — degviela, ko iegūst no biomasas) 
degvielām ir ievērojami lielāka enerģētiskās izmantojamības kapacitāte nekā pirmās 
paaudzes biodegvielām (augu eļļa, biodīzelis, etanols);

H. tā kā pastāv tehnoloģija otrās paaudzes biodegvielu ražošanai, pieaug pieprasījums pēc 
augstvērtīgas degvielas un ir izveidota infrastruktūra un dzinējtehnika;

I. tā kā visā pasaulē ir ekonomiski iespējams uzsākt oglekli saturošu produktu ražošanu, 
izmantojot sintēzes degvielas, kā to parāda Dienvidāfrikas un Trinidadas piemēri;

J. tā kā, nosakot ES politiku biomasas izmantošanas veicināšanai, ir vajadzīga integrēta 
pieeja, kas nodrošina visu izmantošanas veidu savstarpējo konkurenci;

K. tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu rīcības plānam par biomasas izmantošanu ir 
jānodrošina dalībvalstīm lēmumu pieņemšanai nepieciešamā rīcības brīvība un elastība, 
lai tās pašas var noteikt mērķus un politiskos pasākumus, kā arī instrumentus bioenerģijas 
izmantošanai;

L. tā kā rentabilitāte ir svarīgs aspekts, ekoloģiski saprātīgi veicinot bioenerģijas 
izmantošanu, kuras pamatā, ņemot vērā augstu ekoloģisko efektivitāti, ir ekonomiski 
noturīgs, ilglaicīgs finansējums;

M. tā kā ir jāizvērtē jautājums par vietējo ražošanu un biomasas ievešanu, ņemot vērā to, ka 
Eiropas Savienībā tiek veicināta biomasas ražošanas kā patstāvīgas nozares attīstība;

N. tā kā ir jāpārbauda Eiropas Savienībā spēkā esošie noteikumi attiecībā uz biomasas labāku 
izmantošanu;

O. tā kā ir jārod līdzsvars starp pārtikas produktu ražošanu un enerģijas reģenerāciju un tā kā 
enerģijas reģenerācija ir tikai viena no vairākām biomasas izmantošanas iespējām;

P. tā kā tādu produktu ķīmiskā izmantošana, kurus iegūst no dzīvnieku taukiem un augu 
eļļām, ir konkurētspējīga tautsaimniecības joma, kuras pastāvēšanu nedrīkst apšaubīt,

1. atzinīgi novērtē abus Komisijas paziņojumus par rīcības plānu attiecībā uz biomasas 
izmantošanu un par ES stratēģiju biodegvielu jomā;

2. atbalsta Komisijas novērtējumu attiecībā uz biomasas izmantošanas stāvokli un šķēršļiem 
tās tālākā izplatīšanā enerģētikas jomā;

3. uzskata, ka ir jāveido pārredzami un atvērti biomasas tirgi reģionālā, valsts un ES līmenī, 
kurus var integrēt Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) sistēmā;

4. pieprasa ātri novērst tehniskus un citus šķēršļus dalībvalstu un Eiropas Savienības līmenī;

5. pieņem, ka rīcības plāns par biomasas izmantošanu un iesniegtais paziņojums par 
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stratēģiju biodegvielu jomā ir pamats konkrētiem pasākumiem;

6. pieprasa, lai rentabli un ilgtspējīgi izmanto biomasu elektrības ražošanas, transporta, kā arī 
apsildes un dzesēšanas jomā, veicot atbilstīgus pasākumus;

7. pieņem, ka, pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos, var uzsākt ātrāku attīstību un 
intensīvāku biomasas izmantošanu;

8. uzskata, ka it īpaši koksnes biomasa, ņemot vērā tirgus apjomu un rīcībā esošās 
izmantošanas iespējas, ir piemērota, lai visā Eiropā izveidotu darboties spējīgus tirgus; 
tāpēc atbalsta Komisijas nodomu pēc iespējas drīz iesniegt rīcības plānu par 
mežsaimniecību;

9. aicina dalībvalstis finansiālo atbalstu biomasas jomā noteikt, ņemot vērā augstu enerģijas 
efektivitāti un ievērojamas rentabilitātes priekšrocības saistībā ar vidi un energoapgādes 
drošību;

10. sagaida, lai dalībvalstis veicina investīcijas biomasas ražošanā atbilstīgi regulējumam 
struktūrpolitikas un lauksaimniecības politikas jomā;

11. sagaida, lai dalībvalstis izstrādā valsts rīcības plānus par biomasas izmantošanu un 
aktualizē savus pašreizējos rīcības plānus, ja tādi ir to rīcībā;

12. aicina Komisiju, ņemot vērā dažādu biomasas veidu salīdzinošos pētījumus, pārbaudīt 
biomasas izmantošanas ilgtspēju visās jomās, iesniegt pārskatu par atbilstību Kopienas 
tiesību kopumam un līdz 2007. gada beigām nosūtīt ziņojumu Parlamentam un Padomei;

13. sagaida, lai Komisija sagatavo priekšlikumus par biomasas rentablas un ilgtspējīgas 
izmantošanas veicināšanu apsildes un dzesēšanas jomā, it īpaši saistībā ar privātajām 
saimniecībām;

14. sagaida, lai saistībā ar tiesiskā regulējuma pārbaudi attiecībā uz atkritumiem atvieglo 
pārstrādājamo atkritumu izmantošanu degvielas jomā; tas attiecas arī uz 
blakusproduktiem, kas iegūti no lauksaimniecības pārtikas izstrādājumiem;

15. pieprasa atvērt gāzes tīklus biogāzes iepludināšanai;

16. sagaida, lai kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros pārvaldes procedūras bioenerģijas 
ražošanai un izmantošanai vienkāršo un piemēro visās dalībvalstīs;

17. prasa atzīt un veicināt laukaugu kultūru, piemēram, labības, sadedzināšanu; 

18. atzinīgi novērtē Komisijas paziņojumā noteikto mērķi paātrināt atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu kā biodegvielas un to lietošanu transporta jomā;

19. atbalsta Komisijas nodomu ilgstoši veicināt pētniecību un attīstību it īpaši otrās paaudzes 
biodegvielu jomā un atvieglot šo degvielu tehnisko ieviešanu; norāda uz 7. Pētniecības 
pamatprogrammu;

20. uzskata, ka pēc iespējas drīz ir jānosaka tehniskie standarti biodegvielu jomā un jāpārskata 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/70/EK par benzīna 
un dīzeļdegvielas kvalitāti1, lai nodrošinātu lielāku biodegvielu piejaukumu benzīnam un 
dīzeļdegvielai;

21. pieprasa pārstrādāt spēkā esošo standartu EN 14214, lai iekļautu citus biomasas veidus;

22. atbalsta tehnoloģiskas platformas izveidi biodegvielu jomā, iesaistot rūpniecību;

23. uzstājīgi aicina dalībvalstis pēc iespējas drīz īstenot valsts noteiktos mērķus biodegvielu 
jomā;

24. lūdz Komisiju ieviest sertificēšanu, kas pieļauj biodegvielu ilgtspējīgu ražošanu un 
attiecas uz Eiropas Savienībā ražotām, kā arī ievestām biodegvielām;

25. sagaida, lai prasību pēc biodegvielu piejaukuma piemēro visā Eiropā, neradot šķēršļus 
alternatīvām biodegvielu izmantošanas iespējām; šajā sakarā uzticas funkcionējošai 
konkurencei;

26. atbalsta alternatīvas tehnoloģijas transporta nozarē;

27. uzskata, ka noteiktās jomās, kurās izmanto biodegvielas, piemēram, lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā, kuģniecībā un sabiedriskā transporta jomā, ir lietderīgi ieviest ilgtermiņa 
nodokļu atbrīvojumus „tīrām” degvielām; 

28. atbalsta Komisijas nodomu PTO sarunu ietvaros noteikt skaidru regulējumu, ar ko 
nodrošina biodegvielu jomas attīstību Eiropā;

29. prasa, lai PTO vismaz pagaidām ieskaita biodegvielas jutīgu produktu kategorijā un tāpēc 
uz noteiktu laiku nepiemēro tām muitas tarifu pazemināšanas formulu;

30. uzskata, ka līdz 2007. gadam Komisijai ir jāiesniedz ziņojums par biodegvielu ražošanas 
un ievešanas nosacījumiem visnozīmīgākajās ražotājvalstīs;

31. ir pārliecināts, ka „zaļai” gēnu tehnoloģijai ir būtiski jāveicina enerģijas ziņā intensīvākas 
un vienlaicīgi videi labvēlīgākas biomasas attīstība;

32. prasa visās dalībvalstīs atbilstīgi veicināt enerģijas kultūtu audzēšanu un šajā jomā 
ierosināt atbalsta shēmas vienkāršošanu;

33. uzskata, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumam jābūt 
pieejamam, lai nodrošinātu biomasas izmantošanu enerģijas iegūšanā;

34. prasa ievērojami palielināt 1,5 miljonu hektāru maksimāli garantēto platību, kas noteikta 
saistībā ar atbalsta shēmu enerģijas kultūru audzēšanai, un neizslēgt nevienu kultūraugu 
no atbalsta shēmas enerģijas kultūru audzēšanai;

35. prasa izveidot Eiropā vienotu sistēmu, lai biomasas izmantošana enerģijas jomā būtu 
prioritāte arī tajās valstīs, kurās bioenerģijai pagaidām vēl nav nozīmes;

  
1 OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.
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36. ir pārliecināts, ka biomasas ilgstoša ražošana un izmantošana sniedz lielas priekšrocības 
jaunattīstības valstīm un ka ir jāatbalsta intensīvāka tehnoloģiju tālāknodošana trešām 
valstīm, kā arī bioenerģiju tehnoloģiju eksports Eiropas Savienībā; 

37. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

ES Komisija 2006. gada pavasarī sagatavoja Zaļo grāmatu par enerģētikas politiku ES. Šai 
politikai ir trīs mērķi – konkurētspēja, ilgtspēja un energoapgādes drošība.

Plašākā kontekstā ir jāiekļauj arī rīcības plāns par biomasas izmantošanu un ES stratēģija 
biodegvielu jomā. Bez šaubām biomasa ir svarīga sastāvdaļa šo mērķu īstenošanā. Šobrīd 
biomasa veido jau aptuveni pusi no ES izmantotās atjaunojamās enerģijas.

Rīcības plānā par biomasas izmantošanu jāizklāsta pasākumi, kas veicinātu biomasas 
izmantošanu siltumenerģijas, elektroenerģijas ražošanā un transporta jomā, kā arī citi 
pasākumi, kas ietekmētu apgādi ar biomasu, finansēšanu un pētniecību.

Vienlaikus jāveic vispārēja ietekmes novērtēšana. Attiecīgi ņemot vērā specifisko 
vispārējās ietekmes novērtējumu un Parlamenta atzinumus, Komisija iesniedz 
priekšlikumus.

Pašlaik ES no biomasas iegūst 4 % tai vajadzīgās enerģijas. Biomasas izmantošanu ES 
līdz 2010. gadam varētu palielināt no 69 mtne1 2003. gadā par vairāk nekā divām reizēm;
tas nozīmē, ka, pēc Komisijas aplēsēm, biomasas izmantošana var pieaugt aptuveni līdz 
150-185 mtne 2010. gadā.

Atbalsts biomasas izmantošanai ir saistīts ar noteiktiem mērķiem, saskaņā ar kuriem 
2010. gadā ir paredzēts sasniegt 12 % lielu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru kopējā 
enerģijas patēriņā, 21 % lielu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru elektroenerģijas ražošanā 
un 5,75 % lielu biodegvielas īpatsvaru.

  
1Miljons tonnu naftas ekvivalenta.
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Biomasas izmantošanas izmaksas un ieguvumi

Biomasa vienīgā starp atjaunojamās enerģijas veidiem satur oglekli, un tāpēc tā ir īpaši 
svarīga oglekli saturošu produktu ražošanā. Tādēļ ir jāapsver šīs alternatīvas izmantošana 
enerģētikā. Izmantošana enerģētikā veicina energoresursu nodrošinājuma dažādošanu 
Eiropā un var samazināt atkarību no importētās enerģijas. Bez tam ievērojami var 
samazināties siltumnīcefekta gāzu emisija, ja biomasu izmanto apsildīšanas un 
dzesēšanas, transporta, kā arī elektroenerģijas ražošanas nozarē. Līdz ar to noteikti var 
radīt arī jaunas darbavietas; saprotami, ka šīs norises rezultāta aplēses ir svārstīgas, no 
200 000–300 000 darbavietām. Galvenokārt labumu no biomasas lielāka apjoma 
izmantošanas var gūt lauku apvidi. Pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos ar naftas 
rūpniecību, automobiļu rūpniecību un tādām nozarēm kā enerģētika, lauksaimniecība, 
atkritumu apsaimniekošana un mežsaimniecība, biomasu var ātrāk iegūt un lielākā apjomā 
izmantot. Lai konkrēti noteiktie mērķi un tiesību akti visās dalībvalstīs sāktu darboties, 
saskaņā ar pieredzi paiet ilgs ieviešanas laiks.

Biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā

Biomasas izmantošana dzīvojamo ēku un rūpnieciskajā apkurē ir vienkārši realizējama un 
salīdzinājumā ar cita veida kurināmiem izmaksu ziņā izdevīga, gan iegādājoties iekārtas, 
gan pašu kurināmo. Tagad ir pieejamas jaunas metodes, kā pārvērst koksni un tīros 
atkritumus granulās, kas patērētājus nodrošina ar atbilstīgu kurināmā apgādi.
Siltumenerģijas ražošanas joma var attīstīties, par ko jau šodien liecina biomasas tirgus 
izaugsme. Komisijai tāpēc jānodrošina, lai dalībvalstīs paātrinātu Kopienas tiesību aktu 
īstenošanu attiecībā uz koģenerāciju Direktīvā 2004/8/EK. Biomasas katlu jaudas 
uzlabošana mājsaimniecībās notiek, piemērojot Direktīvu 2005/32/EK par ekodizaina 
prasībām.

Biomasas izmantošana komunālajā apkurē

Miljoniem ES iedzīvotāju izmanto komunālās apkures pakalpojumus. Tāpēc izvirzītais 
mērķis ir komunālās apkures sistēmu attīstība. Komisija pamatoti aicina dalībvalstis 
pievienot komunālo apkuri to preču un pakalpojumu sarakstam, kuriem dalībvalstis var 
piemērot samazinātu PVN likmi (KOM (2003) 397), piemēram, samazinātas PVN likmes 
jau tagad piemēro dabasgāzei vai elektrībai. Bez tam jānodrošina iespēja ievadīt biogāzi 
gāzes apgādes tīklā, lai veicinātu biogāzes iekārtu attīstību un pārdošanu.

Biomasas izmantošana elektroenerģijas ražošanā

Elektroenerģiju var ražot no biomasas, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Biomasu kā 
papildu kurināmo var pievienot oglēm vai gāzei. Pie tam lielās centralizētās spēkstacijas 
enerģijas iegūšanai, piemēram, Dānijā vai Somijā, izmaksu ziņā ir ļoti izdevīgas. Protams 
koģenerācijas iekārtu palīdzību vajadzētu izmantot to siltumu, kas rodas elektroenerģijas 
ražošanā. Turklāt dalībvalstīm un Komisijai ir jāatbalsta šis divkāršais ieguvums. Principā 
direktīva par atjaunojamās enerģijas izmantošanu elektroenerģijas ražošanā nodrošina 
pamatu biomasas izmantošanai elektroenerģijas ražošanai (2001/77/EK).
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Transporta jomā izmantojamā biodegviela

Direktīva 2003/30/EK par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas veicināšanu 
nosaka biodegvielas daļu 2 % apmērā 2005. gadā un 5,75 % apmērā 2010. gadā, kas 
visām ES dalībvalstīm ir jāpieņem par mērķi.

Pašlaik apmēram 90 % biodegvielas ražo no vietējām izejvielām, tikai 10 % biodegvielas 
ražošanai izmanto ievestas izejvielas. No 97 miljoniem hektāru lielās iespējamās 
audzēšanas platības ES 25 dalībvalstīs ir izmantoti tikai 1,8 miljoni hektāru, lai iegūtu 
izejvielas biodegvielas ražošanai (2005. gads). Biodīzeļdegvielas daļa veido 70–80 % no 
kopējā biodegvielas patēriņa.

Uzmanība jāpievērš lielajām atšķirībām dažādās dalībvalstīs, biodegvielai iekarojot savu 
vietu tirgū. Pie tam jāatzīmē, ka biodegvielas tirgus daļa bija mazāka par 2 % 2005. gadā 
visās ES 25 dalībvalstīs.

Lai sniegtu atbalstu biodegvielas ražošanai, dažas dalībvalstis izmanto iespēju piešķirt 
nodokļu atbrīvojumus degvielai, turklāt šie nodokļu atbrīvojumi pakļauti valsts atbalsta 
kontrolei. Vairākas dalībvalstis sākušas ieviest biodegvielas izmantošanā izvirzītās 
prasības, pieprasot degvielas piegādes uzņēmumiem nodrošināt, lai tirgū realizētajai 
degvielai būtu biodegvielas piejaukums noteiktā proporcijā. Tas parāda, ka dalībvalstis 
izmanto divus mehānismus, lai īstenotu direktīvu par biodegvielas izmantošanu:
1) nosakot izņēmumus attiecībā uz nodokļiem, 2) izvirzot obligātu prasību piejaukt 
biodegvielu parastajai degvielai.

Biodegvielas piejaukšana noteiktā proporcijā parastajai degvielai šķiet daudzsološs veids, 
kā pārvarēt grūtības, kas saistās ar nodokļu atbrīvojumiem, un tāpēc to vajadzētu ieviest 
visā Eiropas Savienībā. Principā jāatzīmē, ka otrās paaudzes biodegvielai jau sen var dot 
augstu vērtējumu. Apsveicama lieta ir biodegvielas tehnoloģiju programmas izveide 
sadarbībā ar rūpniecību.

Importa un eksporta līdzsvarojums

Biodegvielu tagad pārdod visos pasaules tirgos. Pašapgādes pieeja ES vajadzību 
apmierināšanai nav iespējama. Tomēr jāatzīmē, ka vietējās ražošanas atbalstīšana ir 
jānosaka par pilnīgu prioritāti.

Lai palielinātu biodegvielas tirgus daļu līdz 5,75 % 2010. gadā, ir dažādas pieejas.

Var veikt šādus pasākumus:

1. Grozīt standartu EN14214, lai panāktu plašāku augu eļļas izmantošanu biodīzeļdegvielas 
ražošanā;

2. Pārveidot tirgus piekļuves nosacījumus importētajam bioetanolam tā, lai nodrošinātu 
attīstības iespējas savai rūpniecībai Eiropā;

3. Grozīt direktīvu par biodegvielu un pielāgoties attīstības līmenim pētniecībā;

4. Atbalstīt jaunattīstības valstis (PTO ietvaros, kā arī nododot tālāk Eiropas tehnoloģiju).
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Turklāt jāpārskata attiecīgie standarti saistībā ar degvielas kvalitāti. Turklāt jānovērš 
tehniski šķēršļi (problēmas transportējot pa naftas cauruļvadiem etanola un benzīna 
maisījumu).

Jāņem vērā, ka ilgākā laika posmā etanols var veicināt dīzeļdegvielas pieprasījuma 
samazināšanos Eiropā. Šis fakts ļoti labi ietekmētu Eiropas tirgu, jo bioetanola ražošanas 
iespējas salīdzinoši ir labākas nekā biodīzeļdegvielas ražošanas iespējas. Tāpēc jāveicina 
etanola izmantošana, lai samazinātu dīzeļdegvielas izmantošanu. Dīzeļmotorus var 
attiecīgi modificēt, lai šādos motoros nodrošinātu 95 % etanola izmantošanu. Šī iemesla 
dēļ ir jāpārskata standarts EN14214.

Principiāli jāapsver jautājums par atļauju aizvietot metanolu ar etanolu biodīzeļdegvielas 
ražošanā, tas būtu iespējams, attiecīgi pielāgojot standartus.

Komisijai jāizstrādā sertifikācijas procedūra, lai nodrošinātu ilgtspējīgu biodegvielas 
ražošanu neatkarīgi no tā, vai šo biodegvielu ES ražo vai ieved. Bez tam Komisijas 
uzdevums ir sagatavot līdz 2007. gada beigām ziņojumu, kurā ir analizēti un novērtēti 
biodegvielas ražošanas un eksporta nosacījumi nozīmīgākajās ražotājvalstīs.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)

Ar KLP reformu radās iespēja sniegt atbalstu enerģijas kultūru audzēšanai (nepārtikas 
laukaugu šķirnes). Šādas nepārtikas laukaugu šķirnes nākotnē vēl intensīvāk jāpēta, lai 
nodrošinātu efektīvu audzēšanas platību izmantošanu (gēnu tehnoloģija). Pastiprināta 
enerģijas kultūru audzēšana var pavērt lauksaimniekiem papildu pelnīšanas iespējas, 
tomēr tā neaizstāj pārtikas produktu un dzīvnieku barības ražotājus. Lēmumi par atbilstīgu 
enerģijas kultūru audzēšanu jāpieņem reģionālā vai vietējā līmenī.

Biomasas atbalstam, lai to izmantotu enerģētikā, ir jāatver Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai (ELFLA) un jāpalielina vairāk nekā līdz 1,5 miljoniem hektāru 
noteiktās maksimāli garantētās platības atbalsta shēmu noteikumos enerģijas kultūrām.

Mežsaimniecība

Pašlaik 35 % no ikgadējā koksnes pieauguma ES mežos netiek izmantoti. ES Komisijai 
pēc iespējas ātrāk jāiesniedz rīcības plāns par mežsaimniecību.

Atkritumi

Pašlaik notiek pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana. Steidzami jāsekmē atkritumu 
pārstrādes, kā arī to reģenerācijas metožu izstrāde. Turklāt jānodrošina, lai pārstrādājamos 
atkritumus vieglāk var izmantot kā kurināmo. Tas pats attiecas arī uz blakusproduktiem 
pārtikas produktu ražošanā lauksaimniecībā.

Loģistika

Ar ES programmas „Saprātīga enerģija Eiropai” atbalstu sākās piegādes tīklu uzlabošanās, 
kā arī galvenokārt tirdzniecība ar granulām un šķeldu. Tomēr dalībvalstīs vēl jāveic ļoti 
liels darbs, lai ES izveidotu pastāvīgi funkcionējošu tirgu.
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Dalībvalstīm jāiesniedz valsts rīcības plāni par biomasas izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
katra no tām dod savu ieguldījumu, īstenojot Eiropas enerģētikas politikas mērķus, proti, 
energoapgādes drošību, konkurētspēju un ilgtspēju.

Finansiālais atbalsts

Reģioni, kuriem tiek sniegta palīdzība, ES finansiālo atbalstu biomasas ražošanai var 
saņemt no struktūrfondiem un kohēzijas fondiem. Šajā gadījumā ir vajadzīga integrēta 
pieeja, kas optimāli sasaista ES atbalsta iespējas ar atbalsta iespējām dalībvalstīs.

Īpaši atbalsts jānodrošina pētniecībai un attīstībai, lai biomasu ilglaicīgi labāk un efektīvāk 
izmantotu kā kurināmo, elektroenerģijas ražošanai, apsildīšanas un dzesēšanas nolūkiem, 
modernos energotīklos, biozinātņu un biotehnoloģiju jomā saistībā ar nepārtikas metodēm, 
biorafinēšanai un otrās paaudzes biodegvielas ražošanai.

Secinājums

Lai biomasas izmantošanu Eiropas Savienībā atbalstītu un paplašinātu, ir vēl ļoti daudz 
iespēju. Tomēr biomasa nevar būt universāls burvju līdzeklis, risinot jautājumus par 
energoresursu nodrošinājumu ES nākotnē.

Bez izmantošanas enerģētikā biomasai ir jārod vēl citi izmantošanas veidi. Īstenībā nav 
ejams tikai viens vienīgs ceļš, lai pastiprināti izmantotu biomasu un biodegvielu. Tāpēc 
ES un tās dalībvalstu uzdevums ir optimālo izmantošanu atstāt konkurences ziņā un 
saistībā ar to izstrādāt vienotus pamatnoteikumus.


