
CM\911626LV.doc PE494.774v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.8.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0140/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Peter Marek, 
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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa, lai tiktu pieņemti Eiropas tiesību akti ar mērķi aizliegt 
mehānisko transportlīdzekļu degvielai pievienot pārtikas produktus (bioetanols u. c.) vai 
jebkurā gadījumā noteikt pienākumu norādīt pievienoto pārtikā izmantojamo augu produktu 
precīzu procentuālo daļu. Šobrīd tiek sniegta tikai norāde „līdz”. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka pārtikas produktu pievienošana no ekoloģiskā, ekonomiskā un ētiskā viedokļa nav 
atbildīga rīcība. Viņš pieprasa, lai cilvēkiem, kas nevēlas sekmēt pārtikas produktu 
izmantošanu enerģijas ieguvei, būtu pieejams vismaz viens degvielas veids bez pārtikas 
produktiem. Pēc viņa domām, pastāv labākas un efektīvākas metodes degvielas ražošanai, 
piemēram, izmantojot fotoelementus un vēja enerģiju. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs vēlas 
zināt, kāda ir Eiropas Savienības politika bada apkarošanas jomā pēc pārtikas produktu cenu 
paaugstināšanās un dažādības zuduma saistībā ar izmaiņām lauksaimniecības zemes 
izmantojumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Eiropas Parlamenta un Padome 2009. gada aprīlī pieņēma direktīvu par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu (Atjaunojamās enerģijas direktīva), kas ietilpst ES 
klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumā, kura mērķis ir cīnīties pret klimata pārmaiņām un
uzlabot ES enerģijas piegādes drošību, veicināt tehnoloģisko attīstību un inovāciju, kā arī 
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nodrošināt nodarbinātībai un reģionālās attīstības iespējas, īpaši lauku un izolētos apgabalos. 
Direktīvā papildus vispārējam mērķim līdz 2020. gadam panākt atjaunojamās enerģijas 20 % 
īpatsvaru arī iekļauts mērķis katrai dalībvalstij līdz 2020. gadam panākt, ka 10 % transportā 
izmantotās enerģijas ir iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem1.

Direktīvas īstenošana, tostarp tādu atbalsta shēmu izstrāde, kas veicina atjaunojamās enerģijas 
attīstību, ir dalībvalstu atbildībā. Saskaņā ar atjaunojamās enerģijas valsts rīcības plānu, ko 
dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar šo direktīvu, ir plānots izmantot aptuveni 8,5 % no pirmās 
paaudzes biodegvielas, 1 % no otrās paaudzes biodegvielas un 1 % no atjaunojamās 
elektrības, no kurām pēdējo galvenokārt izmantos dzelzceļa nozarē, nevis automobiļiem. 

ES Atjaunojamās enerģijas direktīva sniedz skaidru regulatīvo pamatu biodegvielas ilgtspējai, 
un tas jāpiemēro visās ES dalībvalstīs. Tieši tādi paši noteikumi ir arī ietverti ES Degvielas 
kvalitātes direktīvā, kurā noteiktas minimālās specifikācijas degvielai saistībā ar veselības un 
vides apsvērumiem un noteikts mērķis samazināt degvielas SEG emisijas mūža ciklu2.

ES biodegvielas ilgtspējības režīms ir visaptverošākā un visprogresīvākā sistēma, kādu 
pasaulē šobrīd izmanto, un tas attiecas gan uz valstī saražoto, gan uz importēto biodegvielu. 
ES biodegvielas ilgtspējības kritēriji pieprasa, lai biodegvielai būtu minimāla siltumnīcefekta 
gāzu (SEG) emisija salīdzinājumā ar fosilo kurināmo.  Turklāt tiek piemēroti ierobežojumi 
attiecībā uz biodegvielas kultūru audzēšanai izmantoto zemi. To galvenais mērķis ir saglabāt 
bioloģisko daudzveidību un aizsargāt augsni ar augstu oglekļa saturu. Šo kritēriju izpildi 
īsteno dalībvalstis, kurās izmanto biodegvielu. Papildus tiek risināti vairāki ar vides un sociālo 
jomu saistīti jautājumi attiecībā uz biodegvielas ražošanu, tostarp vides un pārtikas 
nodrošinājuma aspekti, kā arī jautājumi par ūdens, zemes un augsnes resursu izmantošanu, 
ieviešot brīvprātīgas biodegvielas sertifikācijas shēmas un uzraudzības un ziņošanas prasības.

Atjaunojamās enerģijas direktīvas 17. panta 7. punktā prasīts, lai Komisija reizi divos gados 
sniegtu ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par pieaugošā biodegvielas pieprasījuma 
ietekmi uz sociālo ilgtspējību Kopienā un trešās valstīs, par Kopienas biodegvielas politikas 
ietekmi uz pārtikas produktu pieejamību par pieņemamām cenām un uz plašākiem attīstības 
jautājumiem. Pirmo Komisijas divgadu ziņojumu publicēs līdz 2012. gada beigām. Ar 
ziņojumu varēs iepazīties Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta atjaunojamai enerģijai: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

ES līmenī gan likumdošanas, gan finanšu stimuli palīdz veicināt attīstību un izmantot 
tehnoloģijas uzlabotas biodegvielas plaša mēroga ražošanai no pārtikai neparedzētiem 
kultūraugiem, kā arī transporta nozares tehnoloģijām, izmantojot citus atjaunojamās enerģijas 
avotus (vismaz daļēji), piemēram elektriskos automobiļus un automobiļus, kurus darbina ar 
ūdeņradi vai biometānu. Komisija cer, ka pirmās komerciālās rūpnīcas, kas ražos uzlabotu 
biodegvielu no pārtikai neparedzētiem kultūraugiem, līdz 2020. gadam dos līdz 4 % lielu 
ieguldījumu ES transporta nozares enerģētikas vajadzībām3.  

Komisija nopietni uztver patērētāju raizes par kvalitāti un informācijas pārredzamību attiecībā 
                                               
1 Direktīva 2009/28/EK
2 Direktīva 2009/30/EK
3 Paziņojums „Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem — būtiska Eiropas enerģijas tirgus sastāvdaļa” 
(COM(2012) 271 galīgā redakcija.
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uz transportam izmantojamo degvielu. Iepriekš minētajā Degvielas kvalitātes direktīvā prasīts, 
lai dalībvalstis nodrošinātu atbilstīgu informāciju patērētājiem par biodegvielas benzīna un 
biodīzeļa saturu. Tomēr, ņemot vērā subsidiaritātes principu, Eiropas tiesību aktos pašlaik nav 
detalizēti noteikts, kā šis noteikums būtu jāīsteno. Par īstenošanu joprojām ir atbildīgas 
dalībvalstis. Komisija 2012. gadā sāka dialogu ar ieinteresētajām personām par to, kā uzlabot 
degvielas marķējumu uz sūkņiem. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka biodegviela var palīdzēt īstenot ES klimata un enerģētikas 2020. gada 
mērķus, ja tiks pienācīgi risināti visi ilgtspējības jautājumi. ES tiesību aktos ir iekļauti ar 
biodegvielu saistītie sociālie un vides jautājumi. ES līmenī ir nodrošināts atbalsts uzlabotas 
biodegvielas un alternatīvas transporta degvielas izstrādei un izmantošanai. 

Degvielas kvalitātes direktīvā prasīts, lai dalībvalstis nodrošinātu atbilstīgu informāciju 
patērētājiem par biodegvielas benzīna un biodīzeļa saturu. Par šī noteikuma īstenošanu 
joprojām ir atbildīgas dalībvalstis.
Patlaban ES nav saskaņotu standartu attiecībā uz sauszemes transporta degvielas marķējumu uz 
sūkņiem. Komisija 2012. gadā sāka dialogu ar ieinteresētajām personām par to, kā uzlabot 
degvielas marķējumu uz sūkņiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka jautājumi, kas uztrauc lūgumraksta 
iesniedzēju, ir pienācīgi risināti ES tiesību aktos un politikā.


