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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že výroba energie z biomasy a obnovitelných zdrojů přispívá ke zmírnění 
energetické závislosti (pokud jde o dovoz ropy a biomasy) a podporuje užívání různých
zdrojů energie v souladu se Zelenou knihou Komise „Směrem k evropské strategii pro 
zabezpečení dodávky energií“ (KOM(2000)0769), avšak že je současně třeba uvažovat 
o spotřebě energie mnohem obecněji , tzn. o našem životním stylu a výrobních postupech, 
s cílem dosáhnout účinnější (využíváním energie z obnovitelných zdrojů), ale především 
nižší spotřeby energie; zdůrazňuje, že vyřešení problému změny klimatu musí být cílem 
všech opatření v oblasti bioenergie;

2. zastává názor, že náhrada fosilních paliv s sebou přináší vytvoření hospodářských 
příležitostí a zahrnuje ekologické i sociální aspekty;

3. domnívá se, že výroba biomasy a biopaliv by mohla významně přispět k dosažení 
evropských cílů pro kontrolu klimatu, 

4. zdůrazňuje, že v rámci reformy společné zemědělské politiky byla zavedena podpora pro 
zavádění energetických plodin;

5. zdůrazňuje možnosti, které plynou z využívání vedlejších produktů zemědělství, produktů 
lesního hospodářství a odpadu na účely vytápění, chlazení a výrobu paliv a elektřiny; je 
však toho názoru, že produkce biomasy a biopaliv nesmí zatlačovat do pozadí hlavní 
úlohu zemědělství, a sice výrobu potravin;

6. pokládá za nutné, aby Společenství podpořilo výrobu biomasy a biopaliv z různých 
organických odpadů, především z odpadů lesního hospodářství, odpadních vod, pevného 
komunálního odpadu a z jedlých olejů;

7. žádá Komisi, aby odstranila veškeré překážky, které jsou vytvořeny evropskými právními
předpisy, aby umožnila a podpořila kvašení chlévské mrvy a organického odpadu pro 
výrobu bioplynu;

8. zdůrazňuje, že při využívání vedlejších produktů zemědělství, energetických plodin 
i produktů a odpadu lesního hospodářství je třeba dbát na hlediska energetické účinnosti 
a udržitelného rozvoje; konstatuje, že je tedy třeba tyto produkty využívat nejúčinnějším 
způsobem přednostně k účelům vytápění;

9. vyzdvihuje význam tržních mechanismů, které umožní, aby energetické zdroje biomasy 
byly udržitelným způsobem konkurenceschopné;

10. vyzývá Komisi, aby v EU nadále usilovala o vzájemné propojení norem výrobků
a podpory obnovitelných surovin, jehož účelem je vytvořit vnitřní trh s obnovitelnými 
zdroji energie;

11. je toho názoru, že kvalita biopaliv (jmenovitě těch, kterými se v dopravním odvětví 
nahrazují ropné produkty) musí být kontrolována náležitě vybavenými laboratořemi a že 
je nutno na evropské úrovni investovat do modernizace technologií v laboratorní 
infrastruktuře, která se užívá pro nestrannou kontrolu kvality paliv;
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12. zdůrazňuje, že pro biopaliva jsou potřebné specifické zkoušky, které vyžadují investice, 
a proto je nutné použít prostředky ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti na investice
nejen do investičních projektů, ale také do infrastruktury, aby bylo možné udržet kvalitu
těchto výrobků;

13. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh směrnice o vytápění a chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie, a připomíná své usnesení ze dne 14. února 2006, které 
obsahuje doporučení Komisi pro oblast chlazení a vytápění z obnovitelných zdrojů 
energie1, a rozhodnutí Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci oprávnit členské 
státy ke snížení sazby daně z přidané hodnoty pro dodávky tepla vyrobeného
z obnovitelných zdrojů;

14. zdůrazňuje, že pro užívání biomasy by mělo být vytvořeno co nejpříznivější regulační 
prostředí, aby byla zvýšena její výroba, jež bude udržitelná z hlediska ekologie, 
hospodářství a mezinárodní bezpečnosti potravin, a aby bylo zajištěno její účinnější
využívání, například podporou kombinované výroby tepla a elektřiny;

15. věří, že zdroje vyčleněné na prioritní cíle Společenství v oblasti rozvoje venkova mohou 
podpořit intenzivnější užívání energie z obnovitelných zdrojů a přispět k boji proti změně 
klimatu; zdůrazňuje však, že finanční prostředky pro rozvoj venkova jsou určené na
celkové hospodářské oživení a ochranu životního prostředí venkovských oblastí a jejich 
přirozených zdrojů; zdůrazňuje, že členské státy musí zvážit způsoby pomoci nebo v 
rámci národních programů pro rozvoj venkova poskytnout daňové úlevy či vyčlenit další
rozpočtové položky;

16. podporuje závěry Evropské rady z března 2006, podle nichž je třeba usilovat o zvýšení 
podílu obnovitelných energií na 15 % a podílu biopaliv na 8 % do roku 2015;

17. vyzývá Komisi, aby v primárním odvětví zemědělství věnovala zvláštní pozornost malým 
projektům pro biopaliva, jako je mobilní destilování a kvašení, neboť mohou mít 
v budoucnu velký význam pro zpracování primárních vedlejších produktů;

18. zastává názor, že pro biorafinerie by měly být vytvořeny mechanismy na podporu 
vybudování infrastruktur, které umožní rychlé vkládání prostředků do konverzních 
provozoven, nebo, pokud jsou biorafinerie spojeny s pěstováním energetických plodin, do 
mechanismů, které produkty rychle zpřístupní ke konečnému využití;

19. je přesvědčen o tom, že vytvoření evropského trhu s biopalivy by pomohlo zmenšit 
závislost Evropy v dodávkách energie a umožnilo vytvořit alternativní zdroje příjmů nejen 
pro zemědělce, ale i hospodářství venkova;

20. zdůrazňuje, že při využívání biomasy je třeba v zájmu udržitelnosti podporovat její využití 
co nejblíže k místu původu výchozího zemědělského materiálu, aby se zabránilo ztrátám 
energie v důsledku transportu; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby finanční 
prostředky na rozvoj venkova použily k přebudování vytápění venkovských veřejných 
zařízení na zelenou energii;

21. považuje za důležité, aby všechny členské státy sladily provádění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo 
jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě2 (směrnice o biopalivech);

  
1 Přijaté texty, P6_TA (2006)0058.
2 Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 42-46.
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22. podporuje záměr Komise v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze 
dne 13. října 1998 o jakosti benzínu a motorové nafty přezkoumat do konce roku 2006 
mezní hodnoty pro obsah biopaliv v benzínu a motorové naftě, které stojí v cestě širšímu 
používání biopaliv1;

23. zdůrazňuje, že je důležité učinit orientační cíle směrnice o biopalivech závaznými, 
a naléhá, aby byly stanoveny nové, ambicióznější dlouhodobé cíle do roku 2020, jejichž 
účelem bude získat důvěru investorů a zajistit dlouhodobou podporu zemědělcům 
a podnikatelům, kteří investují v tomto průmyslovém odvětví; konstatuje, že orientační 
cíle musejí vycházet z pečlivých analýz udržitelného výrobního potenciálu biopaliv a být 
spojeny s účinnými opatřeními na ochranu životního prostředí;

24. zdůrazňuje, že je důležité do roku 2010 přijmout pro orientační cíle směrnice 
o biopalivech závaznou hodnotu 5,74 %;

25. zastává názor, že EU by měla vytvořit systém podpory biopaliv nikoli na dobrovolném, 
ale na závazném principu, a navrhuje, aby byl pro všechna fosilní paliva povinně stanoven 
minimální podíl biopaliv 5,74%;

26. zdůrazňuje, že zavedení minimálního podílu nesmí vést k vymizení nebo poklesu 
stávajících pobídek pro produkci biopaliv v EU;

27. domnívá se, že opatření jako další daňové pobídky, podpora investic a poplatky jsou 
slibnými způsoby, jak podpořit biopaliva; naléhá, aby podpora energetických plodin byla 
spojena s kontrolou jejich dopadu na zemědělské životní prostředí a biologickou 
rozmanitost a aby byla tato opatření zavedena na dostatečně dlouhou dobu za účelem 
zvýšení důvěry průmyslu a posílení investic;

28. zastává názor, že v první řadě je nutno změnit technické specifikace stanovené směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzínu 
a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS2 – zejména mezní hodnoty pro 
ethanol, éter, sloučeniny kyslíku, tenzi par a obsah biodieselu, aby se umožnilo přidávání
směsí biopaliv do konvenčních paliv v množství nad 5 %;

29. vyzývá Komisi, aby upravila ustanovení Společenství o spotřební dani, a tak ve všech 
členských státech podpořila přidávání biopaliv do běžných pohonných hmot;

30. zdůrazňuje význam uplatnění daňových opatření, jako jsou daňové úlevy, vyzývá však 
Komisi, aby sledovala případná narušení trhu a zakročila proti nim;

31. vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření transparentní a veřejně přístupné databáze na 
evropské úrovni, která by obsahovala záznamy o osvědčených postupech při používání 
biomasy (tj. obnovitelných surovin a organických hmot ze zemědělství a lesního 
hospodářství) k výrobě biopaliv a elektřiny a k vytápění, jakož i záznamy o vlivu postupů 
na klima a údaje o původu používaných surovin a jejich vlivu na životní prostředí, aby 
bylo možné zhodnotit přínos postupů a napodobit prokazatelně přínosné iniciativy v celé 
EU;

  
1 Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58. Směrnice ve znění upraveném směrnicí 2000/71/ES (Úř. věst. L 287, 
14.11.2000, s. 46).
2 Úř. věst. L 350. 28.12.1998, s. 58. Směrnice ve znění upraveném nařízením (ES) 2003/1882 (Úř. věst. L 284, 
31.10.2003, s. 1).
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32. vítá podnět Komise k vytvoření technologické platformy pro biopaliva a její podporu 
projektů jako BioXchange (obchodování s biomasou po internetu), které v Evropě 
propojují dodávku s poptávkou;

33. je toho názoru, že výzkum a vývoj v oblasti biomasy a biopaliv musí zahrnovat velké 
projekty, jejichž náplní je střednědobé zřizování demonstračních jednotek, ale že výzkum 
musí být prováděn také ve významných oborech méně prozkoumaných a zřejmě slibných 
oblastí, zejména v oblasti pyrolýzy a biotechnologií na bázi genových mutací;

34. důrazně vyzývá Komisi, aby zrušila ustanovení o vynětí půdy z produkce a vytvořila nové 
pobídky pro pěstování energetických plodin;

35. konstatuje, že obnovitelné suroviny musejí být pěstovány podle osvědčených postupů
a že se na výrobu vztahují pravidla podmíněnosti (cross compliance);

36. naléhá na Komisi, aby v systémech podpory rozšířila seznam plodin vhodných pro 
kultivaci za účelem výroby biopaliv, aby tak byl na místní a regionální úrovni zajištěn 
výběr nejvhodnějších energetických plodin a podpořeno kvašení chlévské mrvy;

37. je toho názoru, že v této oblasti by se měla věnovat zvláštní pozornost vypracování
strategie pro podporu energetických plodin, jejíž součástí by bylo vytváření pobídek pro 
pečlivý výběr rostlin, které jsou vhodné pro určité typy půdy a klimatu a které lze rychle 
obměňovat, aby půda mohla být užívána k různým účelům, a aby tak byly dodrženy 
zásady multifunkční povahy zemědělství;

38. vítá iniciativu Komise zařadit produkci cukru určeného na výrobu bioethanolu do 
programů podpory společné zemědělské politiky;

39. vyzývá Komisi, aby odstranila překážky pro pěstování energetických plodin v nových 
členských státech, které uplatňují zjednodušený režim jednotných plateb na plochu;

40. naléhá na Komisi, aby souběžně s výzkumem biopaliv první generace, např. šlechtěním 
plodin a vývojem úspěšnějších pěstitelských metod, zajistila plnou podporu výzkumu 
a vývoji biopaliv druhé generace;

41. zastává názor, že z dlouhodobého hlediska, až se vodík stane přímou alternativou pro užití
v palivových článcích k výrobě elektrické energie a surovinou pro výrobu tekutých paliv, 
by technologické platformy měly zahrnovat možnosti, které využívají různé druhy zdrojů;

42. podporuje, aby byl v zájmu zajištění nejen kvality produktů, ale i základních norem 
ekologické a sociální odpovědnosti zaveden systém certifikátů na úrovni EU; doporučuje, 
aby byl jakýkoli systém certifikátů uplatňován na domácí i dovážená biopaliva 
nediskriminačním způsobem a aby výroba a užívání biopaliv byly světovým přínosem pro 
životní prostředí;

43. naléhá na Komisi, aby zajistila, že v třetích zemích budou přísně dodržovány spolehlivé 
pracovní postupy, jmenovitě pokud jde o vykořisťování pracovních sil a dětí na plantážích 
cukrové třtiny;

44. pokládá za obzvláště důležité, aby se dodržovaly osvědčené ekologické postupy ve třetích 
zemích, jako je např. Brazílie, kde jsou rozsáhlé oblasti přírodních stanovišť ničeny 
pěstováním cukrové třtiny, například v ohrožených ekosystémech Cerrado a Mata 
Atlântica, které jsou pokládány za nanejvýš důležité pro zachování biologické 
rozmanitosti;



AD\628351CS.doc 7/8 PE 372.059v02-00

CS

45. vyzývá Komisi, aby v budoucí smlouvě WTO více upřednostnila neobchodní zájmy; 
shledává, že tento krok by EU umožnil zajistit, aby dovážená biopaliva odpovídala 
určitým kritériím udržitelnosti zvláště ve vztahu k životnímu prostředí;

46. zdůrazňuje, že je třeba dovoz biopaliv náležitě řídit na úrovni Společenství, a vyzývá 
Komisi, aby zvážila zavedení podmínek kvalifikovaného přístupu na trh pro biopaliva 
dovážená ze třetích zemí, aby byl umožněn rozvoj průmyslu EU v oblasti biopaliv 
a zaručena jeho konkurenceschopnost, přičemž budou pro životní prostředí uplatňovány 
přísné normy;

47. domnívá se, že zdanění dovážených biopaliv na úrovni Společenství je žádoucí pouze 
tehdy, jestliže je konkurenceschopnost evropského průmyslu v oblasti biopaliv ohrožena 
environmentálním a sociálním dumpingem;

48. vyzývá Komisi, aby sledovala, jaký má poptávka po biopalivech, zelené energii a energii 
na vytápění a chlazení dopad na ceny komodit a vedlejších produktů, na jejich dostupnost 
pro konkurenční průmyslová odvětví, vliv na zásobování potravinami a jejich ceny v EU 
a v rozvojových zemích, a aby okamžitě regulačně zasáhla v případě zdražení, která vedou 
v chudších zemích nebo mezi sociálně slabšími vrstvami obyvatel k nedostatku potravin;

49. vyzývá Komisi, aby vhodnými pobídkami podpořila dodávky bioplynu do plynárenské 
sítě a užívání bioplynu jako pohonné hmoty, a tak přispěla ke snížení závislosti na dovozu 
energie;

50. vyzývá Komisi, aby obecně nepodporovala rozvoj intenzivního pěstování energetických 
plodin, které je jednostranně orientované na vysoké výnosy, neboť by to mělo 
katastrofální enviromentální, hospodářské a sociální důsledky, což by bylo v rozporu 
s evropskou strategií udržitelného rozvoje;

51. zdůrazňuje, že v celé EU je zapotřebí rozsáhlé informační politiky o biomase 
a biopalivech;

52. vyzývá Komisi, aby navrhla pilotní program pro zavádění biopaliv první a druhé generace 
a podpořila ho;

53. je toho názoru, že vzhledem k reformě v odvětví cukru a ukončení pěstování cukrové řepy 
v EU je nutno vypracovat analýzu, jakým způsobem lze zvýšit stávající možnosti pro 
výrobu biopaliv z cukrové řepy a jiných alternativních kultur;

54. vyzývá Komisi, aby přijala opatření, která při nejbližší příležitosti umožní dosáhnout
kompromisu o biopalivech mezi automobilovým a petrochemickým průmyslem v souladu 
se zásadou „biopaliva pro automobily a nikoli automobily pro biopaliva“.
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