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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– domnívá se, že je vhodné stanovit řešení energetických otázek zvolí v budoucnosti a 
současně se vyvarovat prosazování odvětvových opatření a směřování investic do 
protichůdných směrů;

– zdůrazňuje, že při posuzování otázky tuzemské výroby a dovozu biomasy je nutno vzít v 
úvahu také nutnost podporovat rozvoj samostatného sektoru zabývajícího se biomasou v 
Evropské unii;

– požaduje, aby byly v oblasti používání a podpory biopaliv pro získání důvěry investorů 
stanoveny nové dlouhodobé cíle až do roku 2020;

– je přesvědčen, že strategie Evropské unie pro podporu biopaliv se musí v kontextu 
lisabonské strategie zaměřit na účinnost a udržitelnost a že opatření nesmí vést k 
nepoměrně vysokému nárůstu administrativy; 

– přeje si rozvíjet osmé doporučení skupiny CARS 21, podle něhož biopaliva druhé 
generace představují technologii, která se jeví jako obzvláště slibná pro snižování emisí v 
odvětví dopravy;

– zdůrazňuje, že pro zvyšování energetické účinnosti je třeba udělat ještě mnohé;

– zdůrazňuje nutnost zavést v Evropské unii daň z pohonných hmot na základě emisí CO2 s 
cílem daňově zvýhodnit takové pohonné hmoty, které díky nižším hodnotám CO2 více 
přispívají k celkovému emisí snížení emisí CO2;

– přeje si, aby byla vypracována definice různých typů biopaliv druhé generace, aby bylo 
vzhledem k dopadům na životní prostředí možné odlišit biopaliva z materiálů 
pocházejících z lesního hospodářství od biopaliv z lignocelulózového odpadového 
materiálu, z organického odpadu ze skládek a ze surovin rostlinného a živočišného 
původu;

– je toho názoru, že je nutné co nejdříve stanovit technické normy pro biopaliva a 
přezkoumat stávající směrnici o jakosti pohonných hmot a umožnit tak zvýšení množství 
příměsí biopaliv do benzinu a nafty;

– je toho názoru, že biopaliva druhé generace (paliva BTL) umožňují podstatně vyšší 
energetické využití než biopaliva první generace;

– domnívá se, že je třeba podporovat vytvoření evropské platformy pro biopaliva z účelem 
jejich využívání v dopravě;

– očekává, že členské státy budou podporovat investiční podporu produkce biomasy určené 



PE 374.020v02-00 4/5 AD\628192CS.doc

CS

pro dopravu, a zajistí její slučitelnost slučitelná s ustanoveními v oblasti strukturální a 
zemědělské politiky;

– doporučuje, aby se v rámci podpory výroby a technologií zohlednilo případné využití 
biopaliv ve všech druzích přepravy;

– zdůrazňuje, že pro dosažení konkurence schopnosti biopaliv a rozvoj otevřeného trhu, na 
němž by spotřebitelé mohli uplatnit svůj výběr, je žádoucí vytvořit stabilní referenční 
rámec v délce několika desetiletí trvajícího pro přechodné období;

– požaduje, aby se za účelem uplatňování dlouhodobé strategie pro podporu 
konkurenceschopného trhu s biopalivy v Evropské unii vytvářely pro investory a výrobce 
spolehlivé obecné podmínky, zejména na základě daňových pobídek;

– doporučuje objasnit, jaké jsou možnosti zemědělské výroby alternativních paliv a jaké
dopady by měla intenzivnější výroba;

– podporuje rozvoj a zavádění evropského systému osvědčení s cílem zaručit minimální 
normy pro výrobu biopaliv na úrovni ekonomické, ekologické a sociální; zdůrazňuje, že 
tento systém by se měl uplatňovat jak na biopaliva vyrobená v Unii, tak i na biopaliva 
dovezená ze třetích zemí;

– zdůrazňuje nutnost zavedení informační politiky Unie týkající se biomasy a biopaliv;
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