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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ieviest jaunus noteikumus, kas regulē biodegvielu un jaunu šā 
termina definīciju, apgalvojot, ka līdz šim nav ņemta vērā biodegvielas ilgtspējība un ietekme 
uz vidi. Viņš pauž bažas par atmežošanu un bioloģiskās daudzveidības iznīcināšanu, kas ir 
biodegvielas kā obligātā piemaisījuma ražošanas rezultāts. Viņš uzskata, ka attiecīgo produktu 
tikai tad būtu jādēvē par biodegvielu, ja tā nodarītu videi mazāku kaitējumu nekā tradicionālā 
degviela. Viņaprāt, īstas biodegvielas ir degvielas, ko iegūst no mežiem, kas stādīti tieši šim 
mērķim, un dabīgā metāna gāze.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ieviest jaunus noteikumus, kas regulē biodegvielu, apgalvojot, 
ka līdz šim nav ņemta vērā biodegvielas ilgtspējība un ietekme uz vidi. Viņš pauž bažas par 
atmežošanu un bioloģiskās daudzveidības iznīcināšanu, kas ir biodegvielas ražošanas 
rezultāts. Turklāt viņš pamato, ka ir nepieciešama jauna termina „biodegvielas” definīcija, 
norādot, ka tikai tad biodegvielas (t. i., šķidrās degvielas, ko iegūst no biomasas) būtu 
dēvējamas par „biodegvielām”, ja to bioloģiskās pēdas nospiedums („biologishcer Rucksack”) 
ir mazāks nekā tradicionālajām degvielām.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

ES tiesību aktos „biodegviela” definēta kā „transportā izmantojamā šķidrā vai gāzveida 
degviela, ko iegūst no biomasas”. Šī definīcija norāda tikai uz degvielas bioloģisko izcelsmi 
un pati par sevi neietver vērtējumu par attiecīgo biodegvielu nozīmi attiecībā uz vidi (vai cita 
veida nozīmi). Komisija neuzskata, ka biodegvielas pēc definīcijas var būt tikai „izdevīgākas” 
vai „labākas” par tradicionālajām degvielām. Tieši pretēji — biodegvielu ražošanai var būt 
būtiska ietekme uz vidi. Šā iemesla dēļ ES ir ieviesusi ilgtspējības kritērijus attiecībā uz 
biodegvielām, pieņemot Atjaunojamo energoresursu un Degvielas kvalitātes direktīvas1.

Šie kritēriji saistīti ar minimālo siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu salīdzinājumā ar fosilo 
kurināmo, ar zemes platību ar augstu oglekļa koncentrāciju saglabāšanu (ietverot pastāvīgi 
apmežotas platības) un ar bioloģiski daudzveidīgu zemi. Biodegvielām, uz kurām attiecas 
iepriekš minētās direktīvas prasības (neatkarīgi no tā, vai izejvielas ir audzētas ES teritorijā 
vai ārpus tās), jāatbilst ilgtspējības kritērijiem, lai varētu sasniegt šo direktīvu mērķus vai lai 
tās būtu piemērotas dalībvalstu biodegvielu atbalsta shēmām.

Turklāt ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu jo īpaši veicina biodegvielu ražošanu no 
atkritumiem, atlikumiem, nepārtikas celulozes materiāla un lignocelulozes materiāla, ar 
noteikumu, ka tām tiek veikta divkārša uzskaite salīdzinājumā ar citām biodegvielām, lai 
sasniegtu direktīvā noteikto 10 % mērķi attiecībā uz enerģijas no atjaunojamajiem 
energoresursiem īpatsvaru transporta nozarē un lai izpildītu dalībvalstu uzņēmējiem 
piemērotās atjaunojamo energoresursu saistības. 

Turklāt, kā noteikts Atjaunojamo energoresursu direktīvā un Degvielas kvalitātes direktīvā, 
Eiropas Komisija 2010. gada 22. decembrī pieņēma Ziņojumu par netiešām izmaiņām zemes 
izmantojumā, kas saistītas ar biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem2, kurā 
cita starpā norādīts analītiskais darbs, kas veikts globālo siltumnīcefekta gāzu emisiju jomā, 
kā arī izklāstīta Eiropas Komisijas pieeja šim jautājumam. Komisija tūlīt pabeigs ietekmes 
novērtējumu iespējamam tiesību akta priekšlikumam par Atjaunojamās energoresursu 
direktīvas un Degvielas kvalitātes direktīvas grozīšanu attiecībā uz netiešajām izmaiņām 
zemes izmantojumā.

Secinājums

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un attiecīgi atceļ 
Direktīvu 2001/77/EK un 2003/30/EK (dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 140, 5.6.2009.);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/30/EK, ar ko groza 
Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš 
mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās 
degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK 
(OV L 140, 5.6.2009.).
2 COM (2010) 811, pieejams, izmantojot 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm
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Lūgumraksta iesniedzējs, šķiet, nav informēts par jauno, jau spēkā esošo ES līmeņa tiesisko 
regulējumu attiecībā uz biodegvielu ilgtspējību. Tas varētu būt tādēļ, ka dalībvalstīm bija 
jāveic šā tiesību akta transponēšana līdz 2010. gada 5. decembrim, kas ir vienu dienu pirms šā 
lūgumraksta iesniegšanas; šā iemesla dēļ jaunā regulējuma rezultāti lūgumraksta iesniedzējam 
vēl varēja nebūt pamanāmi. Komisija nepiekrīt uzskatam, ka termins „biodegviela” būtu 
attiecināms tikai uz tām degvielām, kas ir kādā veidā labākas par tradicionālajām degvielām.
Šāda pieeja būtu pretrunā spēkā esošajiem tiesību aktiem un vispārpieņemtajai terminoloģijai 
un radītu nepilnības definīciju kopumā.


