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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka žiada Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. domnieva sa, že výroba biomasy a obnoviteľnej energie prispieva k zníženiu závislosti od 
energie (pokiaľ ide o dovoz ropy a biomasy) a podporuje diverzifikáciu energetických 
zdrojov v súlade s ustanoveniami Zelenej knihy Komisie Za európsku stratégiu 
zásobovania energiou“ (KOM(2000)0769), zároveň je však potrebné celkovo uvažovať o 
našej spotrebe energie, a teda aj o našom životnom štýle a výrobných metódach s cieľom 
zefektívniť spotrebu energie (viac využívať obnoviteľnú energiu), ale predovšetkým 
znížiť spotrebu; zdôrazňuje, že cieľom všetkých opatrení v oblasti bioenergie musí byť 
riešenie problému klimatických zmien;

2. domnieva sa, že nahradenie fosílnych palív vedie k vytvoreniu hospodárskych príležitostí 
a zahŕňa ekologické a sociálne aspekty;

3. domnieva sa, že výroba biomasy a biopalív môže významne prispieť k dosiahnutiu 
európskych cieľov v oblasti regulovania klimatických zmien;

4. zdôrazňuje, že ako súčasť reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) bola 
zavedená pomoc na podporu energetických plodín;

5. zdôrazňuje možnosti, ktoré ponúka využívanie vedľajších poľnohospodárskych 
produktov, lesných produktov a odpadu na výrobu tepla, chladenia, palív a elektrickej 
energie; je však toho názoru, že výroba biomasy a biopalív nemôže zatlačiť do úzadia 
hlavnú funkciu poľnohospodárstva, a to výrobu potravín;

6. považuje za dôležité, aby Komisia podporovala výrobu biomasy a biopalív, ktoré sa 
získavajú z rozličných organických odpadov, najmä z odpadu lesného hospodárstva, 
odpadu zo spracovania odpadových vôd, z tuhého odpadu z domácností a potravinárskych 
olejov;

7. žiada Komisiu, aby odstránila všetky prípadné prekážky, ktoré vytvárajú právne predpisy 
Spoločenstva a umožnila a podporila spracovateľské postupy, ako je fermentácia 
maštaľného hnoja a organických odpadov na výrobu bioplynu;

8. zdôrazňuje, že pri využívaní vedľajších produktov poľnohospodárstva, energetických 
plodín a produktov a odpadov lesného hospodárstva je potrebné dbať na aspekty 
energetickej účinnosti a udržateľného rozvoja; domnieva sa, že tieto produkty sa preto 
musia prednostne čo najúčinnejšie využívať na výrobu tepla;

9. zdôrazňuje význam trhových mechanizmov, ktoré umožňujú, aby sa energetické zdroje 
biomasy stali trvalo konkurencieschopné; (vypúšťa sa)

10. vyzýva Komisiu, aby vyvinula ďalšie úsilie o prepojenie výrobných noriem a podporných 
opatrení týkajúcich sa obnoviteľných surovín v rámci EÚ s cieľom podporiť vnútorný trh 
s obnoviteľnými zdrojmi energie;

11. domnieva sa, že kvalitu biopalív (predovšetkým tých, ktoré sa  využívajú namiesto 
ropných produktov v odvetví dopravy) musia sledovať kompetentné laboratóriá a že na 
európskej úrovni sa musí investovať do technologickej modernizácie infraštruktúry 
laboratórií, ktoré kontrolujú kvalitu palív nezaujatým, nestranným spôsobom;
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12. zdôrazňuje, že biopalivá vyžadujú osobitné testy, na ktoré sú potrebné investície, a preto 
sa na investovanie musia vyčleniť prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu, nielen do investičných projektov, ale aj do infraštruktúry na zabezpečenie udržania 
kvality týchto výrobkov;

13. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh smernice o vykurovaní a chladení 
prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie a pripomína svoje uznesenie zo 14. 2. 
2006 s odporúčaniami Komisii o vykurovaní a chladení s využitím energie z 
obnoviteľných zdrojov1 a rozhodnutie Rady pre hospodárske a menové záležitosti, ktoré 
povoľuje, aby členské štáty zaviedli zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na zásoby 
palív z obnoviteľných zdrojov pre diaľkové kúrenie ;

14. zdôrazňuje, že by sa malo vytvoriť čo najlepšie možné regulačné prostredie na využitie 
biomasy, aby sa podporila výroba biomasy spôsobom, ktorý je udržateľný z hľadiska 
ekológie, hospodárstva a medzinárodnej bezpečnosti potravín, a aby sa zabezpečilo jej  
efektívnejšie využívanie, napríklad podporou kogenerácie (výroby elektriny a tepla 
súčasne) ;

15. je presvedčený, že zdroje určené na priority Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka by 
mohli pomôcť pri podpore využívania obnoviteľnej energie a pomôžu bojovať proti 
klimatickým zmenám; zdôrazňuje však, že prostriedky na rozvoj vidieka sú k dispozícii na 
komplexné využitie pri hospodárskom oživení a ekologickom zabezpečení vidieckych 
oblastí a ich prírodných zdrojov; zdôrazňuje, že členské štáty musia zvážiť prijatie 
opatrení na poskytovanie pomoci alebo daňových úľav v rámci svojich vnútroštátnych 
programov na rozvoj vidieka a v rámci ďalších rozpočtových prostriedkov;

16. podporuje závery Európskej rady z marca 2006, podľa ktorých je do roku 2015 potrebné 
usilovať sa o zvýšenie podielu obnoviteľných energií na 15 % a podielu biopalív na 8 %;

17. žiada Komisiu, aby v primárnom agrosektore  venovala osobitnú pozornosť malým 
projektom v oblasti biopalív, ako je mobilná destilácia a fermentácia, pretože môžu mať v 
budúcnosti veľký vplyv na spracovanie primárnych vedľajších produktov;

18. zastáva názor, že v súvislosti s rafinériami biopalív sa musia vytvoriť mechanizmy na 
podporu výstavby infraštruktúry, prostredníctvom ktorých sa prostriedky urýchlene 
poskytnú na konverziu elektrární, alebo – ak je biorafinéria spojená s pestovaním 
energetických plodín – mechanizmy na to, aby sa produkty rýchlo dostali k dispozícii 
konečnému spotrebiteľovi;

19. domnieva sa, že vytvorenie vnútorného trhu s biopalivami v EÚ by znížilo závislosť 
Európy od dodávok energií a poskytlo by príležitosť na rozvoj alternatívnych zdrojov 
príjmov nielen farmárom, ale aj vidieckym hospodárstvam v Európe;

20. zdôrazňuje, že pri využívaní biomasy by sa v záujme trvalej udržateľnosti mal podporovať 
taký spôsob využitia, ktorý je najbližšie k miestu vzniku východiskových 
poľnohospodárskych materiálov, aby sa zabránilo energetickým stratám pri doprave; žiada 
preto Komisiu a členské štáty, aby poskytli finančnú pomoc na rozvoj vidieka s cieľom, 
aby verejné zariadenia na vidieku prebudovali svoje vykurovanie na bioenergiu;

  
1 Prijaté texty, P6_TA (2006)0058.
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21. domnieva sa, že je dôležité zharmonizovať vykonávanie smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore využitia biopalív alebo iných obnoviteľných 
palív v oblasti dopravy1 (smernica o biopalivách) vo všetkých členských štátoch;

22. podporuje oznámenie Komisie, že do konca roka 2006 preskúma v súvislosti so smernicou 
98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o kvalite palív limitné 
hodnoty pre obsah biopalív v motorových benzínoch a naftových palivách, ktoré bránia 
širšiemu využívaniu biopalív2;

23. zdôrazňuje, že je dôležité zmeniť orientačné ciele stanovené v smernici o biopalivách na 
povinné ciele, a naliehavo žiada, aby sa stanovili nové, ambicióznejšie, dlhodobé ciele (do 
roku 2020) , aby sa tak získala dôvera investorov a zabezpečila dlhodobá podpora 
farmárom a podnikateľom, ktorí investujú v tomto odvetví; poukazuje na to, že orientačné 
ciele musia vychádzať z podrobnej analýzy trvalo udržateľného výrobného potenciálu 
biopalív a spájať sa s účinnými opatreniami v oblasti ochrany životného prostredia;

24. zdôrazňuje, že do roku 2010 je dôležité prijať záväznú výšku 5,74 % pre orientačné ciele 
stanovené v smernici o biopalivách;

25. je presvedčený, že cieľom EÚ by mal byť skôr povinný, než dobrovoľný systém na 
podporu biopalív a navrhuje zavedenie povinného minimálneho percentuálneho podielu 
biopalív, ktorý sa má primiešať do fosílnych palív na úrovni 5,74 %;

26. zdôrazňuje, že zavedenie povinného percentuálneho podielu nesmie viesť k odstráneniu 
alebo zmenšeniu existujúcich stimulov na výrobu biopalív v EÚ;

27. domnieva sa, že opatrenia ako napr. ďalšie daňové stimuly, podpora investícií a poplatky 
sú sľubnými prostriedkami na podporu biopalív; naliehavo žiada, aby sa s podporou 
energetických plodín zároveň vykonávalo monitorovanie ich účinkov na 
poľnohospodárske prostredie a na biologickú rozmanitosť a aby sa tieto opatrenia zaviedli 
na dostatočne dlhé obdobie s cieľom získať dôveru priemyslu a podnietiť investície;

28. domnieva sa, že sa v prvom rade musia zmeniť technické špecifikácie smernice 98/70/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o kvalite benzínu a naftových palív, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EES,3predovšetkým limitné hodnoty pre 
etanol, éter, kyslíkaté zlúčeniny, tlak pár a objemový podiel biopalív, aby bolo možné 
primiešavať biopalivá k bežným pohonným hmotám v rozsahu nad päť percent;

29. žiada Komisiu, aby sa úpravou systému spotrebných daní Spoločenstva vo všetkých 
členských krajinách stimulovalo pridávanie biopalív k bežným palivám;

30. zdôrazňuje dôležitosť uplatnenia fiškálnych opatrení, napr. daňových výnimiek; žiada 
však Komisiu, aby bola ostražitá voči prípadným deformáciám trhu a zakročila proti nim ;

31. vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie transparentnej verejnej databázy na úrovni EÚ, 
ktorá by obsahovala údaje o osvedčených postupoch pri využívaní biomasy 
(obnoviteľných surovín a organického materiálu z poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva) na výrobu biopalív, tepla a elektrickej energie a o účinkoch spracovania na 

  
1  Ú.v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 42-46.
2  Ú.v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58, smernica zmenená a doplnená smernicou 2000/71/ES (Ú.v. ES L 287,  

 14.11.2000, s. 46).
3  Ú.v. ES L 350. 28.12.1998, s. 58,smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením(ES) 2003/1882 (Ú.v. 

 EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
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klímu, ako aj údaje o pôvode a ekologických vplyvoch pestovania používaných surovín, 
aby sa v EÚ mohla posúdiť vhodnosť postupov a mohli sa propagovať iniciatívy s 
preukázaným prínosom;

32. víta iniciatívu Komisie na vytvorenie technologickej platformy pre biopalivá a víta 
skutočnosť, že Komisia podporuje projekty ako BioXchange (projekt obchodovania s 
biomasou cez internet), ktoré v Európe prepájajú dopyt po biomase a jej ponuku;

33. zastáva názor, že výskum a vývoj v oblasti biomasy a biopalív musí zahŕňať veľké 
projekty zamerané na zriaďovanie demonštračných jednotiek v strednodobom horizonte,  
musí sa však orientovať aj na nevyhnutné okruhy málo prebádaných oblastí, ktoré sa 
považujú za sľubné, najmä oblasť pyrolýzy a biotechnológie vrátane génových mutácií;

34. naliehavo žiada Komisiu, aby odstránila systém vyňatia pôdy z produkcie a vytvorila nové 
stimuly pre energetické plodiny;

35. poukazuje na to, že pestovanie obnoviteľných surovín musí byť v súlade s osvedčenou 
praxou a že pre pestovanie platia pravidlá systému krížového plnenia;

36. naliehavo žiada Komisiu, aby v systémoch podpory rozšírila zoznam plodín, ktoré sú 
prijateľné na kultiváciu zameranú na výrobu biopalív, s cieľom zabezpečiť výber 
najvhodnejších energetických plodín na miestnej a regionálnej úrovni, a aby podporovala 
postupy na kompostovanie maštaľného hnoja;

37. domnieva sa, že v tejto oblasti sa musí rozpracovať stratégia podpory energetických 
plodín so zavedením stimulov na využívanie cielene zvolených rastlinných druhov, ktoré 
vyhovujú osobitným vlastnostiam pôd a klímy a ktoré možno rýchlo striedať, aby sa 
zabezpečila diverzifikácia využitia pôdy a boli dodržané zásady multifunkčnosti 
poľnohospodárstva;

38. víta iniciatívu Komisie zahrnúť výrobu cukru na produkciu bioetanolu do podporných 
programov SPP;

39. vyzýva Komisiu, aby odstránila prekážky vývoja energetických plodín v nových 
členských štátoch, ktoré uplatňujú zjednodušený systém jednotnej platby na plochu;

40. naliehavo žiada Komisiu, aby zároveň s výskumom týkajúcim sa napr. šľachtenia plodín a 
zdokonalenia metód pestovania plodín pre prvú generáciu biopalív zabezpečila plnú 
podporu výskumu a vývoja biopalív druhej generácie.

41. domnieva sa, že z dlhodobej perspektívy, keď sa vodík stane priamou alternatívou pre 
palivové články na výrobu elektrickej energie a surovinou pri výrobe kvapalných palív, 
technologické platformy musia zahrnúť varianty, ktoré zohľadňujú rôzne druhy zdrojov;

42. podporuje zavedenie systému udeľovania osvedčení EÚ, aby sa zabezpečila nielen kvalita 
výrobkov, ale aj minimálne požiadavky ekologickej a sociálnej zodpovednosti; navrhuje, 
aby sa každý systém udeľovania osvedčení uplatňoval nediskriminačným spôsobom na 
biopalivá vyrobené doma i na dovezené a aby výroba a využitie biopalív mali pozitívny 
vplyv na životné prostredie na celom svete;

43. dôrazne žiada Komisiu, aby zabezpečila, že v tretích krajinách sa bude dodržiavať správna 
sociálna prax, najmä pokiaľ ide o vykorisťovanie pracovných síl a detí na trstinových 
plantážach;
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44. domnieva sa, že je zvlášť dôležité, aby sa uplatňovali vhodné ekologické metódy v tretích 
krajinách, ako je Brazília (kde sa pestovaním cukrovej trstiny zničili veľké oblasti 
prirodzeného životného prostredia), napríklad v ohrozených ekosystémoch oblastí Cerrado 
a Mata Atlântica, ktoré sa považujú za veľmi dôležité z hľadiska zachovania druhovej 
rozmanitosti;

45. vyzýva Komisiu, aby v budúcich zmluvách WTO viac uprednostnila neobchodné záujmy;
poukazuje na to, že tento krok by umožnil EÚ zabezpečiť, aby dovážané biopalivá spĺňali 
určité kritériá trvalej udržateľnosti, predovšetkým vo vzťahu k životnému prostrediu;

46. zdôrazňuje, že dovoz biopalív je potrebné náležite riadiť na úrovni Spoločenstva a žiada 
Komisiu, aby zvážila vytvorenie podmienok kvalifikovaného prístupu na trh pre biopalivá 
dovážané z tretích krajín s cieľom umožniť rozvoj priemyslu biopalív v EÚ, zaručiť jeho 
konkurencieschopnosť a zároveň uplatňovať prísne normy týkajúce sa životného 
prostredia;

47. považuje zdanenie dovozov biopalív Spoločenstvom za žiaduce len vtedy, ak bude 
ohrozená konkurencieschopnosť európskeho priemyslu biopalív prostredníctvom 
ekologického a sociálneho dampingu;

48. vyzýva Komisiu, aby monitorovala vplyv dopytu po biopalivách, zelenej elektrickej 
energii, vykurovaní a chladení na ceny komodít a vedľajších produktov, ich dostupnosť 
pre konkurenčné priemyselné odvetvia, vplyv na zásobovanie potravinami a na ceny 
potravín v EÚ a v rozvojových krajinách a aby urýchlene pristúpila k regulácii v prípade 
zdražovania ohrozujúceho dostatok potravín v chudobnejších krajinách alebo v skupinách 
chudobnejšieho obyvateľstva;

49. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom zodpovedajúcich stimulov zintenzívnila napájanie 
systému plynového rozvodu bioplynom a využívanie bioplynu ako pohonnej látky, a tým 
prispela k znižovaniu energetickej závislosti;

50. žiada Komisiu, aby všeobecne neposkytovala žiadne stimuly na rozvoj intenzívneho 
pestovania energetických plodín jednostranne orientovaného na vysoké výnosy, pretože 
by to malo katastrofálne ekologické, hospodárske a sociálne účinky, čo by neprispelo k 
európskej stratégii trvalo udržateľného rozvoja;

51. zdôrazňuje, že je potrebné uskutočňovať v celej EÚ informačnú politiku o biomase a 
biopalivách;

52. žiada Komisiu, aby vypracovala a dala k dispozícii pilotný program využívania biopalív 
prvej a druhej generácie;

53. domnieva sa, že so zreteľom na reformu trhu cukru a útlm pestovania cukrovej repy v EÚ 
musí sa starostlivo preskúmať možnosť zvýšenia súčasného potenciálu výroby biopalív z 
cukrovej repy a ďalších alternatívnych kultúrnych rastlín;

54. žiada Komisiu, aby prijala vhodné opatrenia na dosiahnutie čo najrýchlejšieho 
kompromisu v oblasti biopalív medzi automobilovým priemyslom a ropným priemyslom 
podľa zásady „biopalivá pre vozidlá a nie vozidlá pre biopalivá“;
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