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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii pro biomasu a biopaliva 
(2006/2082(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise „Akční plán pro biomasu“ (KOM(2005)0628),

– s ohledem na sdělení Komise „Strategie Evropské unie pro biopaliva“ (KOM(2006)0034),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 
o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu 
s elektřinou 1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 
o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2006 o vytápění a chlazení z obnovitelných 
zdrojů energie3,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova 
(A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že by se biomasa měla dlouhodobě ve vyšší míře využívat jako zdroj 
energie a měl by se co nejvíce využívat její energetický potenciál, především v lesnictví 
a zemědělství, 

B. vzhledem k tomu, že přednostní možnosti využití biomasy spočívají v jejím využití 
při výrobě elektrické energie, tepla, pohonných hmot a využití v chemickém průmyslu,

C. vzhledem k tomu, že biomasa jako jediná z obnovitelných energií obsahuje uhlík, a proto 
je nutno zohlednit jak její energetické využití tak také její využití při výrobě produktů 
obsahujících uhlík,

D. vzhledem k tomu, že větší využívání biomasy může podstatně přispět ke třem hlavním 
cílům energetické politiky, k bezpečnosti dodávek, ke konkurenceschopnosti a k vyhovění 
požadavkům na ochranu životní prostředí snížením emisí skleníkových plynů,

E. vzhledem k tomu, že se prostřednictvím biomasy snižuje závislost na externích 
energetických zdrojích a že se ve venkovských oblastech vytvářejí nové možnosti pro 
rozvoj a zaměstnanost,

  
1 Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 33
2 Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 42.
3 Přijaté texty z tohoto data, P6_TA-PROV(2006)0058
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F. vzhledem k tomu, že dnes při používání biomasy ještě existují technické a logistické 
překážky, které jsou způsobeny srovnatelně nižším obsahem energie, decentrálním 
výskytem, rozdílností používaných látek a syntézou pohonných hmot,

G. vzhledem k tomu, že biopaliva druhé generace (paliva „Biomass-to-Liquid (BTL))“
umožňují podstatně vyšší energetické využití než biopaliva první generace (rostlinný olej, 
bionafta, ethanol),

H. vzhledem k tomu, že je k dispozici technologie pro výrobu biopaliv druhé generace a že je 
vzrůstající potřeba kvalitnějších pohonných hmot a existuje infrastruktura a technika, 

I. vzhledem k tomu, že je celosvětově hospodářsky možný nástup výroby produktů 
obsahujících uhlík na základě syntézy pohonných hmot, jak to dokazují příklady z Jižní 
Afriky a Trinidadu,

J. vzhledem k tomu, že při stanovení politiky EU pro podporu biomasy je nezbytný 
integrovaný přístup, který umožní hospodářskou soutěž u všech druhů využití,

K. vzhledem k tomu, že Akční plán pro biomasu musí podle zásady subsidiarity poskytnout 
členským státům nezbytný prostor pro jejich rozhodnutí a umožnit jim flexibilitu, aby si 
mohly samy stanovit vlastní cíle, politická opatření a také nástroje pro podporu 
bioenergie,

L. vzhledem k tomu, že také efektivita nákladů je důležitým vodítkem pro ekologicky 
vhodnou podporu bioenergie, která má, je-li šetrná vůči životnímu prostředí, hospodářsky 
dlouhodobě nosný finanční základ, 

M. vzhledem k tomu, že otázku tuzemské výroby a dovozu biomasy je nutné posuzovat 
z toho úhlu, že se v Evropské unii podporuje vývoj samostatného sektoru zabývajícího se 
biomasou, 

N. vzhledem k tomu, že je nutné přezkoumat platné právní předpisy v Evropské unii se 
zřetelem na lepší využití biomasy, 

O. vzhledem k tomu, že je nutné nalézt vyváženou kombinaci mezi výrobou potravin 
a energetickým využitím a že energetické využití biomasy je pouze jednou z mnoha 
možností jejího využití, 

P. vzhledem k tomu, že chemické využití produktů z živočišných tuků a rostlinných olejů je 
konkurenceschopným hospodářským odvětvím, jehož existence nesmí být zpochybněna, 

1. vítá obě sdělení Komise – sdělení k Akčnímu plánu pro biomasu i sdělení ke Strategii 
Evropské unie pro biopaliva;

2. sdílí hodnocení Komise o stavu využívání biomasy a o překážkách jejího dalšího 
rozšiřování v oblasti energií; 

3. je toho názoru, že se mají vytvořit transparentní a otevřené trhy s biomasou na regionální, 
národní a evropské úrovni, které se budou moci začlenit do systému Světové obchodní 
organizace (WTO), 
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4. požaduje rychlé odstranění technických i netechnických překážek na úrovni členských 
států i Evropské unie;

5. vychází z toho, že Akční plán pro biomasu a předložené sdělení o Strategii pro biopaliva 
jsou základem pro konkrétní opatření; 

6. požaduje, aby se nákladově efektivní a udržitelné využívání biomasy při výrobě energie, 
v dopravě a při vytápění a chlazení spolu s odpovídajícími opatřeními uvádělo do praxe; 

7. vychází z toho, že vývoj lze urychlit a využívání biomasy zvýšit také na základě 
dobrovolných dohod; 

8. je toho názoru, že zejména dřevěná biomasa je vzhledem ke svému rozšíření na trhu 
a stávajícím možnostem využití vhodná k tomu, aby se po celé Evropě vytvořily fungující 
trhy; podporuje proto záměr Komise přeložit co nejdříve akční plán pro lesnictví;

9. vyzývá členské státy, aby finanční podpora pro biomasu byla závislá na určených cílech 
vysoké energetické účinnosti a podstatné nákladové efektivnosti pro životní prostředí 
a bezpečnost dodávek; 

10. očekává od členských států investiční podporu při produkci biomasy, která bude slučitelná 
s ustanoveními v oblasti strukturální a zemědělské politiky;

11. očekává od členských států, že vyvinou národní akční plány pro biomasu a aktualizují své, 
pokud již existují, akční plány;

12. vyzývá Komisi, aby na základě vědeckých srovnání různých druhů biomasy přezkoumala 
možnost trvalého využívání biomasy ve všech oblastech použití a předložila bilanci 
o slučitelnosti se souborem předpisů EU a do konce roku 2007 předala Parlamentu a Radě 
zprávu; 

13. očekává od Komise návrhy podporující udržitelné a z hlediska nákladů efektivní 
využívání biomasy pro vytápění a chlazení, a to zejména v domácnostech; 

14. očekává, že v souvislosti s přezkumem právního rámce, který se týká odpadů, se ulehčí 
využívání obnovitelného odpadu jako paliva. Zde se řadí také vedlejší produkty vznikající 
při zemědělské výrobě potravin; 

15. požaduje otevření plynárenských sítí pro vedení bioplynu;

16. očekává, že se v rámci společné zemědělské politiky zjednoduší správní postupy 
pro výrobu a používání bioenergie a rozšíří se do všech členských států;

17. požaduje uznání a podporu dokonalého spalování rostlin, např. obilí;

18. vítá, že Komise ve svém sdělení považuje za hlavní cíl urychlení využívání obnovitelných 
energií ve formě pohonných hmot a jejich uplatnění v dopravě;

19. podporuje záměr Komise trvale podporovat výzkum a vývoj zejména v oblasti biopaliv 
druhé generace a usnadnit jejich rozsáhlé technické uplatnění; poukazuje na sedmý
rámcový program pro výzkum; 
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20. považuje za naléhavě nutné co nejdříve stanovit technické normy pro biopaliva 
a přezkoumat stávající směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 
13. října 1998 o kvalitě motorového benzinu a motorové nafty s cílem umožnit zvýšení 
množství příměsí biopaliv do benzinu a nafty;

21. požaduje zejména přepracování současné normy EN 14214 s cílem zahrnout zde další 
formy biomasy; 

22. podporuje vytvoření platformy pro technologie biopaliv společně s průmyslem; 

23. důrazně vyzývá členské státy, aby co nejdříve dosáhly již stanovených státních směrných 
cílů v oblasti biopaliv; 

24. žádá Komisi, aby zavedla certifikaci, která umožní udržitelnou produkci biopaliv a bude 
platit jak pro biopaliva vyrobená v Evropské unii tak pro biopaliva dovezená; 

25. očekává, že povinnost přidávat příměsi do paliv bude platit v celé Evropě, aniž by se 
bránilo alternativním možnostem využívání biopaliv; spoléhá se zde na fungující
hospodářskou soutěž;

26. spoléhá v oblasti dopravy na alternativní technologie;

27. je toho názoru, že pro použití biopaliv ve vybraných oblastech jako zemědělství 
a lesnictví, lodní doprava a místní hromadná doprava může být účinné déledobější 
osvobození od daně vztahující se na čistá paliva;

28. podporuje záměr Komise vytvořit v rámci jednání WTO jasné regulace, které umožní 
rozvoj biopaliv v Evropě; 

29. požaduje, aby byla biopaliva v rámci WTO alespoň přechodně označena za citlivé 
výrobky, a aby se na ně proto po určitou dobu vztahovalo snížení cla;

30. považuje za nezbytné, aby Komise do konce roku 2007 předložila zprávu o výrobních 
a vývozních podmínkách týkajících se biopaliv v zemích, které jsou z hlediska jejich 
výroby nejdůležitější; 

31. je přesvědčen o tom, že zelené genové inženýrství musí podstatně přispět k vývoji 
biomasy, která bude energeticky bohatá a zároveň šetrná k životnímu prostředí;

32. požaduje, aby všechny členské státy vytvořily vhodné pobídky k pěstování energetických 
plodin a navrhly zjednodušení předpisů pro poskytování podpory; 

33. je toho názoru, že se pro energetické využívání biomasy mají zpřistupnit také peníze 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; 

34. požaduje, aby se podstatně zvýšila maximální garantovaná plocha pro poskytování 
podpory stanovená na 1,5 milionu hektaru a aby z předpisů pro poskytování podpory 
na energetické plodiny nebyla vyňata žádná kultura; 

35. požaduje jednotný evropský rámec s cílem upřednostnit výrobu biomasy pro energetické 
účely také v těch zemích, v nichž bioenergie zatím nehraje žádnou roli;
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36. je přesvědčen, že udržitelná produkce a využívání biomasy nabízí rozvojovým zemím 
značné výhody a že se v Evropské unii má podporovat intenzivní přenos technologií 
do třetích zemí a vývoz technologií týkajících se bioenergie;

37. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ  PROHLÁŠENÍ

Na začátku roku 2006 přeložila Evropská komise Zelenou knihu o energetické politice 
EU. Hlavními cíli jsou: konkurenceschopnost, udržitelnost a bezpečnost dodávek.

Do tohoto širšího kontextu je nutno zahrnout také Akční plán pro biomasu a Strategii 
Evropské unie pro biopaliva. Biomasa je bezesporu důležitou součástí pro uskutečnění 
těchto cílů. V současné době se v EU z biomasy vyrábí asi polovina využívané 
obnovitelné energie.

Na základě Akčního plánu pro biomasu mají být popsána opatření pro podporu využívání 
biomasy, výroby elektrické energie, výroby tepla, opatření pro podporu v dopravě a další 
opatření pro zabezpečení dodávek biomasy, opatření v oblasti výzkumu a také finanční 
aspekty.

Zároveň probíhá také posouzení dopadů. Na základě specifického posouzení dopadů 
a podle stanovisek Parlamentu Komise předloží své návrhy.

V současné době se z biomasy vyrábí 4% celkové potřeby energie EU. Do roku 2010 se 
má toto množství více než zdvojnásobit (oproti 69 mtoe1v roce 2003), což podle odhadů 
Komise znamená, že do roku 2010 je možný nárůst využití biomasy až na cca. 150-187 
mtoe.

Podpora využívání biomasy je v souladu s formulovanými cíli pro využívání 
obnovitelných energií v EU, které stanoví, že se z biomasy bude do roku 2010 vyrábět 
12 % celkové potřeby energie. Na této tvorbě se bude 21 % podílet výroba energie 
a 5,75 % výroba biopaliv.

  
1 miliony tun ropného ekvivalentu
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Náklady a využívání biomasy

Biomasa jako jediná z obnovitelných energií obsahuje uhlík, a proto je důležitá zejména 
pro výrobu produktů obsahujících uhlík. Proto je nutné zvážit energetické využívání této 
alternativy. Energetické využití přispívá k diverzifikaci dodávek energie v Evropě a může 
snížit závislost na dovozu. Pokud se bude biomasa využívat pro vytápění a chlazení, 
v dopravě a při výrobě proudu, dojde navíc k podstatnému snížení emisí skleníkových 
plynů. Využívání biomasy dále umožní vytvoření pracovních míst, podle odhadů se jedná 
asi o 200 000–300 000 pracovních míst. Zejména venkovské oblasti mohou mít z vyššího 
využívání biomasy prospěch. Rychlejšího rozvoje a lepšího využití lze dosáhnou také na 
základě dobrovolných dohod s energetickými společnostmi, petrochemickým průmyslem, 
automobilovým průmyslem, se zemědělskými podniky, podniky zabývajícími se 
hospodařením s odpady a lesními podniky. Zkušenosti ukazují, že konkrétní cíle 
a zákonné předpisy se ve členských státech prosazují teprve po dlouhé době.

Využití biomasy pro výrobu tepla

Používání biomasy při vytápění obytných a průmyslových budov je lehce realizovatelné 
a ve srovnání s ostatními palivy cenově výhodnější, a to jak z hlediska pořízení zařízení 
tak také z hlediska paliva. V současné době jsou k dispozici nové technologie 
na zpracování dřeva a vyčištěného odpadu na standardizované peletky, které spotřebiteli 
zajistí odpovídající dodávky. Oblast výroby tepla skrývá rozsáhlé možnosti rozvoje, které 
se již dnes vyznačují rozšiřováním trhů s biomasou. Komise proto musí zajistit, aby se 
v členských státech uplatňovalo právo Společenství v souvislosti se směrnicí 2004/8/ES 
o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny. Zvyšování výkonů kotlů na biomasu 
v domácnostech je v souladu s úpravou směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce 
pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů.

Využití biomasy pro dálkové vytápění 

Miliony občanů EU jsou závislé na dálkovém vytápění. Proto je cílem rozvoj systémů 
dálkového vytápění. Evropská komise oprávněně apeluje na členské státy, aby zahrnuly 
zabezpečení dálkového vytápění do seznamu zboží a služeb se sníženou sazbu DPH 
(KOM (2003) 397), např. snížená sazba DPH u zemního plynu a elektřiny. Dále je nutné 
vytvořit možnosti pro vedení bioplynu v plynárenských sítích s cílem podpořit provoz 
a rozvoj systémů na bioplyn.

Proud z biomasy

Z biomasy lze prostřednictvím různých technologií vyrábět proud. Biomasu lze také 
přidávat příměs do uhlí nebo plynu. Velké teplárny a elektrárny např. v Dánsku nebo 
ve Finsku, jsou z hlediska nákladů vysoce efektivní. Teplo vzniklé při výrobě elektřiny by 
se však mělo využít také pro zařízení v kombinovaných teplárnách a elektrárnách. Je proto 
nutné, aby členské státy a Komise podporovaly toto dvojí využití. Směrnice o využívání 
obnovitelné energie při výrobě elektrické energie (2001/77/ES) v zásadě rámec 
pro výrobu elektrické energie z biomasy poskytuje.

Biopaliva
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Směrnice o biopalivech 2003/30/ES stanoví všem členským státům EU za cíl dosáhnout 
toho, aby podíl biopaliva v roce 2005 činil 2 % a aby v roce 2010 činil 5,75 %.

V současné době se asi 90% biopaliva vyrábí z tuzemských zdrojů, z dovezeného 
materiálu se vyrábí pouze 10 %. Z celkové kultivované plochy 97 milionů hektarů se 
v EU25 pro získávání surovin pro výrobu biopaliv yužívá pouze 1,8 milionů hektarů 
(2005). Bionafta se na celkové spotřebě biopaliva podílí 70-80%.

Pozoruhodné jsou velké rozdíly v tom, jak se biopalivo prosazuje na trhu v jednotlivých 
členských státech. Přitom je zásadně nutné si povšimnout skutečnosti, že se podíl 
biopaliva na trhu ve všech 25 státech EU pohyboval v roce 2005 pod hranicí 2 %.

Některé členské státy využívají pro podporu biopaliv možnosti osvobození od daně, 
přičemž toto osvobození podléhá stejné kontrole, jako by se jednalo o státní podporu.
Řada členských států také prominula některé povinnosti petrochemickým podnikům, které 
musí do normálních pohonných hmot přidávat větší množství biopaliv. To svědčí o tom, 
že členské státy využívají k uplatňování směrnice o biopalivech dva mechanismy:
1. daňová opatření, 2. povinnost přidávat biopalivo do obvyklých pohonných hmot.

Přidávání určitého množství biopaliv do tradičních pohonných hmot může být řešením 
při problémech souvisejících s osvobozením daně a mělo by se proto uplatňovat v celé 
EU. Zásadně se musí stanovit, že je nezbytné dlouhodobě upřednostňovat biopaliva druhé 
generace. Vytvoření platformy pro technologie biopaliv společně s průmyslem je nutno 
uvítat.

Vyváženost mezi dovozem a vývozem

S biopalivy se bude obchodovat na trzích celého světa. EU nemůže být soběstačná. Je 
však nutné stanovit, že podpora tuzemské výroby musí mít absolutní prioritu.

Existují různé způsoby, jak do roku 2010 dosáhnout toho, aby se podíl biopaliv na trhu 
zvýšil na 5,75 %.

Lze učinit následující opatření:

1. Upravit normu EN14214 tak, aby bylo možné pro výrobu bionafty využít širší škálu 
rostlinných olejů.

2. Vytvořit pro dovážený bioethanol takové podmínky přístupu na trh, aby byl umožněn 
rozvoj vlastního evropského průmyslu.

3. Upravit směrnici o biopalivech a přizpůsobit ji úrovni vývoje ve výzkumu.

4. Podporovat rozvojové země (v rámci WTO a také prostřednictvím přenosu evropských 
technologií).

Je také nutno přezkoumat příslušné normy týkající se kvality pohonných hmot a překonat 
technické překážky (problematika přepravy pohonných hmot z ropy s příměsí ethanolu
v ropovodech).

Je nutno si uvědomit, že v dlouhodobém horizontu může ethanol přispět ke snížení 
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poptávky po naftě v Evropě. To by bylo vhodné zejména také pro evropský trh, neboť 
kapacitní možnosti pro výrobu bioethanolu jsou podstatně vyšší než pro výrobu bionafty.
Proto se musí v souvislosti s poptávkou po naftě podporovat využívání ethanolu jako její 
příměsi. Vznětové motory lze upravit tak, aby v nich bylo možno používat 95% ethanol.
K tomu je však nutné přezkoumat normu EN 14214.

Zásadně je nutné zamýšlet se nad možností dovolit, aby mohl být při výrobě bionafty 
methanol nahrazen ethanolem, což by bylo možné po odpovídající úpravě normy.

Komise musí vypracovat postup udělování certifikací s cílem zajistit udržitelnou produkci 
biopaliv nezávisle na tom, zda byla tato paliva vyrobena v EU nebo dovezena. Komise 
musí také do konce roku 2007 předložit zprávu obsahující analýzu a hodnocení výrobních 
a vývozních podmínek týkajících se biopaliv v zemích, které jsou z hlediska jejich výroby 
nejdůležitější.

Společná zemědělská politika (SZP)

Tato reforma rovněž umožnila podporu pěstování energetických plodin 
(nepotravinářských plodin). V budoucnu je nutné tyto nepotravinářské plodiny ještě více 
zkoumat s cílem dosáhnout efektivního využití osevních ploch (genové inženýrství).
Rozšíření pěstování energetických plodin může být pro zemědělce zdrojem dalších 
příjmů, nenahradí však výrobu potravin nebo krmiv. Které energetické plodiny se budou 
pěstovat, o tom se musí rozhodnout na regionální a lokální úrovni.

Z Evropského zemědělského fondu lze čerpat prostředky pro podporu energetického 
využití biomasy a maximální garantovaná plocha pro poskytnutí podpory stanovená 
na 1,5 milionu hektaru by se měla zvýšit.

Lesnictví

V současné době zůstává v EU nevyužito 35 % vzrostlého lesního porostu. Evropská 
komise by proto měla co nejdříve předložit akční plán pro lesnictví.

Odpady

Rámcová směrnice o odpadech se v současné době prověřuje. Nezbytně nutné však je 
podporovat technologie zpracování a recyklace odpadu. Dále je nutno zajistit, aby se 
zjednodušilo využívání zužitkovatelných odpadů jako paliva. To platí také pro vedlejší 
produkty, které vznikají při zemědělské výrobě potravin.

Logistika

Zlepšování dodavatelských řetězců, zejména obchodu s peletkami a odštěpky začalo již 
prostřednictvím podpory programu EU Inteligentní energie pro Evropu. Členské státy 
však budou muset uskutečnit ještě mnohá jednání, aby se v EU dlouhodobě etabloval 
funkční trh.

Členské státy by měly předložit vlastní akční plány pro biomasu s cílem zajistit, aby každý 
přispěl ke splnění cílů evropské energetické politiky, t.j. k zajištění bezpečnosti dodávek, 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti.
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Podpora

Mnoho regionů využívá k podpoře biomasy prostředky ze strukturálních fondů a z fondu 
soudržnosti. Je nutné integrované využití prostředků, které optimálně skloubí možnosti 
podpory poskytované EU a možnosti členských států.

Aby bylo možné lépe a účinněji dlouhodobě využívat biomasu jako palivo, pro výrobu 
elektřiny, pro vytápění a chlazení, v inteligentních energetických sítích, v oblasti věd 
o živé přírodě a biotechnologie, v rámci postupů pro nepotravinářské produkty, koncepcí 
biologických rafinerií a pro výrobu biopaliv druhé generace, je nutné zajistit zejména 
podporu výzkumu a vývoje.

Závěr 

Podpora a rozvoj využívání biomasy v Evropské unii poskytují četné možností. Biomasa 
však nemůže být všelékem na všechny problémy budoucího zásobování energiemi v EU.

Kromě energetického využití lze biomasu využít také k jiným účelům. K vyššímu 
využívání biomasy a biopaliv nevede pouze jediná cesta. Proto je úkolem EU a členských 
států, aby rozhodování o optimálním využívání přenechali na hospodářské soutěži a aby 
pro ni vytvořili jednotné rámcové podmínky.


