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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo priimti ES teisės aktą, kuriuo būtų draudžiama į variklinių 
transporto priemonių degalus pilti maisto produktus (pvz., bioetanolį ir kt.) arba bent 
nustatyta, kad privaloma tiksliai nurodyti pridėtų augalinės kilmės maisto produktų procentą. 
Šiuo metu reikalaujama nurodyti tik didžiausią ribą („ne daugiau kaip“). Peticijos pateikėjo 
teigimu, į degalus pilti maisto produktus yra neekologiška, neekonomiška, neetiška ir 
neatsakinga. Jis prašo žmonėms, nenorintiems bendradarbiauti maistą naudojant energijai 
gauti, bent jau sudaryti galimybę įsigyti kuro, kuriame nebūtų maisto produktų. Anot jo, kurą 
galima išgauti ir geresniais bei veiksmingesniais būdais, pvz., panaudojant saulės baterijas ir 
vėjo energiją. Be to, peticijos pateikėjas klausia, kokia ES politika kovos su badu srityje 
atsižvelgiant į vis didėjančias maisto kainas ir rūšių įvairovės mažėjimą dėl žemės ūkio 
paskirties žemės naudojimo pasikeitimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Europos Parlamentas ir Taryba 2009 m. balandžio mėn. priėmė direktyvą dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (Direktyva dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių), 
kuri yra energetikos paketo dalis ir kuria siekiama kovoti su klimato kaita ir didinti ES 
energetikos saugumą, skatinti technologinę plėtrą ir inovacijas, taip pat teikti įsidarbinimo 
galimybes regioninės plėtros srityje, ypač kaimo ir atokiose vietovėse. Į direktyvą greta 
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bendro tikslo 2020 m. pasiekti 20 proc. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį įtrauktas 
tikslas kiekvienoje valstybėje narėje pasiekti 10 proc. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį 
transporto sektoriuje. 1

Direktyvos įgyvendinimas, įskaitant paramos schemas, remiančias atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos plėtrą, yra valstybių narių atsakomybė. Remiantis nacionaliniais atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos veiksmų planais, kuriuos pagal šią direktyvą pateikė valstybės narės, jos 
numato naudoti apie 8,5 proc. pirmosios kartos biokuro, 1 proc. antrosios kartos biokuro ir 
1 proc. atsinaujinančios elektros energijos, daugiausia geležinkelių, o ne automobilių 
sektoriuje. 

ES Direktyva dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių numato aiškią reguliavimo sistemą, kuria 
užtikrinamas biokuro tiekimas visose ES valstybėse narėse. Tokios pat nuostatos taip pat 
įtrauktos į ES Degalų kokybės direktyvą, kuria nustatomi minimalūs kuro reikalavimai dėl 
sveikatos ir aplinkosaugos priežasčių ir kuria nustatomas tikslas sumažinti degalų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų gyvavimo ciklą2.

Biokuro tvarumo sistema yra išsamiausia ir pažangiausia šiuo metu pasaulyje naudojama 
sistema, kuri vienodai taikoma ir vietoje gaminamam, ir importuojamam kurui. ES biokuro 
tvarumo kriterijai reikalauja, kad biokuras išlaikytų mažiausią kiekį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, palyginti su iškastiniu kuru. Be to, taikomi apribojimai dėl žemės, kurioje 
auginami biokurui gaminti naudojami augalai. Tuo labiausiai siekiama išsaugoti biologinę 
įvairovę ir apsaugoti daug anglies turintį dirvožemį. Šie kriterijai taikomi valstybėse narėse,
kuriose naudojamas biokuras. Su biokuro gamyba susiję socialiniai klausimai, įskaitant 
aplinką, maisto saugumo aspektus ir vandens, žemės ir dirvožemio naudojimo aspektus, 
sprendžiami papildomai, taikant savanoriškas biokuro sertifikavimo schemas ir įgyvendinant 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimus.

Pagal Direktyvos dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių 17 straipsnio 7 dalį reikalaujama, 
kad Komisija kas dveji metai Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktų padidėjusios biokuro 
paklausos poveikio socialiniam tvarumui Bendrijoje ir trečiosiose šalyse ataskaitą, Bendrijos 
biokuro politikos poveikio prieigos prie maisto už prieinamą kainą ataskaitą ir aptartų 
platesnius plėtros klausimus. Pirmoji dvimetė Komisijos ataskaita bus paskelbta 2012 m. 
pabaigoje. Ataskaita bus paskelbta Komisijos interneto svetainėje, skirtoje atsinaujinančiai 
energijai: http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

ES lygmeniu parama teikiama taikant teisines ir finansines paskatas siekiant palengvinti 
technologijų plėtrą, sukurti didelės apimties pažangaus biokuro gamybos ne iš maisto 
produktų technologijas, taip pat transporto sektoriaus technologijas, naudojančias kitus 
atsinaujinančius energijos šaltinius (bent iš dalies), pvz., elektra arba vandeniliu ar biometanu 
varomus automobilius. Komisija tikisi, kad pirmosios komercinės įmonės, gaminančios 
biokurą ne iš maisto produktų, pagamins tiek kuro, kad iki 2020 m. būtų galima patenkinti iki 
4 proc. ES transporto sektoriaus kuro poreikių3

                                               
1 Direktyva 2009/28 /EB
2 Direktyva 2009/30 /EB
3 Komunikatas „Atsinaujinančioji energija – reikö mingas Europos energijos rinkos objektas“ (COM(2012) 271 
final.
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Komisija atsižvelgia į vartotojų nerimą dėl su transporto sektoriuje naudojamu kuru susijusios 
informacijos kokybės ir skaidrumo. Minėtoji Degalų kokybės direktyva reikalauja, kad 
valstybės narės užtikrintų tinkamos informacijos, susijusios su biokuro ir biodyzelino 
sudėtimi, teikimą vartotojams. Tačiau laikantis subsidiarumo principo Europos teisės aktuose 
šiuo metu nėra tiksliai nurodoma, kaip ši nuostata turi būti įgyvendinama. Už jos 
įgyvendinimą atsakingos valstybės narės. 2012 m. Komisija vedė dialogą su suinteresuotomis 
šalimis dėl būdų, kaip būtų galima pagerinti kuro ženklinimą degalinėse. 

Išvada

Komisija mano, kad biokuras gali labai prisidėti siekiant ES 2020 m. klimato ir energetikos 
tikslų, jei bus tinkamai sprendžiami visi tvarumo klausimai. Su biokuro gamyba susiję 
socialiniai ir aplinkosaugos klausimai sprendžiami ES teisės aktais. Transportui naudojamo 
pažangaus biokuro ir alternatyvių degalų plėtros ir diegimo parama skiriama ES lygmeniu. 

Degalų kokybės direktyva reikalauja, kad valstybės narės užtikrintų tinkamos informacijos, 
susijusios su biokuro ir biodyzelino sudėtimi, teikimą vartotojams. Už šios nuostatos 
įgyvendinimą atsakingos valstybės narės.
Šiuo metu nėra ES lygmeniu suderintų kelių transportui naudojamo kuro ženklinimo degalinėse 
standartų. 2012 m. Komisija vedė dialogą su suinteresuotomis šalimis dėl būdų, kaip būtų 
galima pagerinti šį ženklinimą. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta anksčiau, Komisija laikosi nuomonės, kad peticijos 
pateikėjui rūpestį keliantys klausimai tinkamai sprendžiami ES teisės aktuose ir politikoje.


