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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii pre biomasu a biopalivá
(2006/2082(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Akčný plán o biomase“ (KOM(2005)0628),

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Stratégia EÚ v oblasti biopalív“ (KOM(2006)0034),

– so zreteľom na smernicu 2001/77/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. septembra 
2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na 
vnútornom trhu s elektrickou energiou1,

– so zreteľom na smernicu 2003/30/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. mája 2003 
o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2006 týkajúce sa vykurovania a chladenia 
z obnoviteľných zdrojov energie3,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ako aj stanoviská 
Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2006),

A. keďže by sa malo dlhodobo posilniť využívanie biomasy ako zdroja energie a maximálne 
energetické zhodnocovanie surovín, najmä v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve,

B. keďže prvoradé možnosti využitia biomasy spočívajú v dodávke elektriny, vo výrobe 
tepla, výrobe palív a chemickom priemysle,

C. keďže biomasa je jediným nositeľom uhlíka spomedzi všetkých obnoviteľných zdrojov 
energie, a preto je potrebné zohľadniť jednak energetické zhodnocovanie a jednak aj 
výrobu produktov obsahujúcich uhlík,

D. keďže posilnené využitie biomasy môže významne prispieť k dosiahnutiu troch hlavných 
cieľov energetickej politiky: bezpečnosti dodávok, konkurencieschopnosti 
a ekologickému využívaniu energie so znížením emisií skleníkových plynov,

E. keďže prostredníctvom biomasy sa zníži závislosť od vonkajších zdrojov energie a otvoria 
  

1 Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 33.
2 Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 42.
3 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2006)0058.  
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sa nové hospodárske možnosti rozvoja a zamestnanosti na vidieku,

F. keďže sú v súčasnosti s použitím biomasy ešte stále spojené logistické a technické 
prekážky, ktoré súvisia s relatívne nízkym energetickým obsahom, periférnym výskytom, 
rôznorodosťou vstupných surovín a syntézou palív,

G. keďže biopalivá druhej generácie (palivá BTL, t. j. vyrobené premenou biomasy na tekuté 
palivá) umožňujú významne vyššiu energetickú úžitkovú kapacitu ako biopalivá prvej 
generácie (rastlinný olej, bionafta, etanol),

H. keďže je k dispozícii technológia na výrobu biopalív druhej generácie a rastie dopyt po 
hodnotnejších palivách, pričom jestvuje potrebná infraštruktúra a technika pohonov,

I. keďže na celom svete je z hospodárskeho hľadiska možný vstup do výroby produktov
obsahujúcich uhlík prostredníctvom syntetických palív, ako to dokazujú príklady Južnej 
Afriky a Trinidadu,

J. keďže pri vytýčení politiky EU na podporu biomasy je nevyhnutný integrovaný prístup, 
ktorý umožní hospodársku súťaž pre všetky druhy využitia energie,

K. keďže akčný plán o biomase musí podľa zásady subsidiarity umožňovať členským štátom 
potrebný priestor na rozhodovanie a flexibilitu, aby si každý štát mohol sám stanoviť ciele 
a politické opatrenia či nástroje na podporu bioenergie,

L. keďže aj účinnosť nákladov je dôležitou zásadou ekologicky racionálnej podpory 
bioenergie, ktorá sa pri vysokej ochrane životného prostredia opiera o ekonomicky únosnú 
a dlhodobú bázu financovania,

M. keďže otázka domácej produkcie a dovozu biomasy sa musí hodnotiť z takého hľadiska, 
aby sa podporil rozvoj samostatného sektora biomasy v Európskej únii,

N. keďže je potrebné preskúmať platné právne predpisy Európskej únie so zreteľom na lepšie 
zhodnocovanie biomasy,

O. keďže je potrebné nájsť vyváženú zmes potravinárskej produkcie a energetického 
zhodnocovania a energetické zhodnocovanie je iba jednou z možností využitia biomasy,

P. keďže chemické využitie produktov zo živočíšnych tukov a rastlinných olejov je 
konkurencieschopné odvetvie hospodárstva, ktorého existenciu nemožno spochybňovať,

1. víta obidve oznámenia Komisie o akčnom pláne o biomase a o stratégii EÚ pre biopalivá;

2. súhlasí s posudkom Komisie o stave využitia biomasy a prekážkach jej ďalšieho rozšírenia 
v sektoroch energetiky;

3. zastáva názor, že je potrebné vytvoriť transparentné a otvorené trhy s biomasou na 
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regionálnej, štátnej a európskej úrovni, ktoré bude možné integrovať do systému Svetovej 
obchodnej organizácie (WTO);

4. požaduje rýchle odstránenie technických a iných prekážok na úrovni členských štátov 
a celej Európskej únie;

5. vychádza z toho, že akčný plán o biomase a predložené oznámenie o stratégii pre 
biopalivá sú základom konkrétnych opatrení;

6. požaduje, aby sa nákladovo účinné a trvalé využívanie biomasy v oblastiach výroby 
elektrickej energie, dopravy, kúrenia a chladenia vykonávalo pomocou príslušných 
opatrení;

7. vychádza z toho, že aj na základe dobrovoľných dohovorov je možné zrýchliť rozvoj 
a zväčšiť využitie biomasy;

8. zastáva názor, že hlavne drevná biomasa je z hľadiska veľkosti trhu a dostupných 
možností využitia vhodná na vybudovanie trhov, ktoré budú fungovať v celej Európe 
a preto podporuje zámer Komisie v čo najbližšom čase predložiť akčný plán pre lesné 
hospodárstvo;

9. vyzýva členské štáty, aby kládli dôraz na závislosť finančnej podpory biomasy od cieľov 
vysokej účinnosti využívania energie a zreteľných výhod pre bezpečnosť životného 
prostredia a zásobovania, spojených s úsporou nákladov;

10. od členských štátov očakáva investičnú podporu výroby biomasy, zlučiteľnú s predpismi 
štrukturálnej a agrárnej politiky;

11. od členských štátov očakáva, že pripravia národné akčné plány o biomase a že budú 
aktualizovať svoje príslušné akčné plány, ak už nejaké majú;

12. vyzýva Komisiu, aby na základe vedeckých porovnaní rôznych druhov biomasy 
preskúmala stálosť biomasy vo všetkých oblastiach použitia a predložila bilanciu 
zlučiteľnosti s normami EÚ a do konca roka 2007 odovzdala o tom Parlamentu a Rade 
správu;

13. zo strany Komisie očakáva návrhy podpory účinného a trvalo udržateľného využitia 
biomasy na účely kúrenia a chladenia, a to najmä v domácnostiach;

14. očakáva, že v súvislosti s preskúmaním právneho rámca pre odpady sa zjednoduší 
využívanie odpadu, ktorý možno použiť ako palivo. Patria sem aj vedľajšie produkty 
poľnohospodárskej potravinárskej produkcie;

15. požaduje otvorenie plynovodných sietí pre zásobovanie bioplynom;

16. očakáva, že v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa zjednoduší správne konanie, 
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týkajúce sa výroby a využitia bioenergie a že sa rozšíri na všetky členské štáty;

17. požaduje uznanie a podporu celorastlinného spaľovania, napríklad obilia;

18. víta cieľ, ktorý je základom oznámenia Komisie a spočíva v uprednostňovaní využitia 
obnoviteľných zdrojov energie formou biopalív a ich použitia v doprave;

19. podporuje zámer Komisie trvalo podporovať výskum a vývoj, najmä v oblasti biopalív 
druhej generácie a uľahčiť ich použitie v technike, ktorá využíva veľké stroje; odkazuje na 
siedmy rámcový program pre výskum;

20. považuje za akútne potrebné, aby sa v čo najkratšom čase stanovili technické normy pre 
biopalivá a preskúmala sa súčasná smernica 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady 
z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív1 s cieľom povoliť väčšiu 
koncentráciu prímesí biopalív do benzínu a nafty;

21. požaduje najmä prepracovať súčasnú normu EN 14214 tak, aby obsiahla aj ďalšie formy 
biomasy;

22. podporuje založenie technologickej platformy pre biopalivá spolu so zástupcami 
priemyslu;

23. dôrazne vyzýva členské štáty, aby čo najskôr presadili svoje súčasné národné ciele 
spojené s biopalivami;

24. žiada Komisiu, aby zaviedla certifikáciu, ktorá umožní trvalú výrobu biopalív a ktorá 
bude platiť pre biopalivá vyrobené v Európskej únii, ale aj pre dovážané biopalivá;

25. očakáva zavedenie povinnosti používať prímesi, ktorá bude platiť v celej Európe, bez 
toho, aby boli obmedzené alternatívne možnosti využitia biopalív; spolieha sa na 
fungujúcu hospodársku súťaž;

26. v dopravnom sektore stavia na alternatívne technológie;

27. zastáva názor, že pri zavedení biopalív vo vybraných sektoroch, napríklad 
v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve, lodnej doprave a verejnej miestnej 
osobnej doprave by mohlo mať zmysel aj dlhodobejšie oslobodenie od daňovej povinnosti 
pre čisté palivá;

28. podporuje zámer Komisie vytvoriť v rámci rokovaní WTO jasné pravidlá, ktoré umožnia 
rozvoj európskeho sektora biopalív;

29. požaduje, aby sa v rámci WTO aspoň dočasne zaradili biopalivá medzi citlivé produkty, 
a preto boli určitý čas aj vyňaté z uplatnenia pravidla o znížení cla;

  
1 Ú. v. L 350, 28.12.1998, s. 58.  
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30. považuje za nevyhnutné, aby bola do konca roka 2007 v najdôležitejších výrobných 
krajinách predložená správa Komisie o výrobných a vývozných podmienkach biopalív;

31. je presvedčený o tom, že zelená génová technológia musí poskytnúť významný prínos pri 
vývoji energeticky vysokohodnotnej a zároveň ekologickej biomasy;

32. vyžaduje, aby sa vytvorili vo všetkých členských štátoch primerané stimuly pre 
pestovanie energetických plodín a zjednodušili sa predpisy pre príspevky na ich 
pestovanie;

33. zastáva názor, že aj peniaze Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka by 
mali byť poskytnuté na energetické využitie biomasy;

34. požaduje, aby sa výrazne zvýšila maximálna zaručená rozloha pre prémie na pestovanie 
energetických plodín, ktorá v súčasnosti predstavuje 1,5 milióna hektárov, a aby viac 
nebola žiadna kultúra vylúčená z regulácie pomoci pre pestovanie energetických plodín;

35. na európskej úrovni vyžaduje jednotný rámec, aby mala príprava biomasy na energetické 
účely prednosť aj v tých krajinách, kde zatiaľ bioenergia nezohráva žiadnu úlohu;

36. je presvedčený o tom, že trvalá výroba a využitie biomasy ponúka rozvojovým krajinám 
výrazné výhody a že podporí intenzívnu výmenu technológií s tretími krajinami, ako aj 
vývoz bioenergetických technológií v Európskej únii; 

37. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie odovzdal Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na jar v roku 2006 predložila Európska komisia zelenú knihu o súvislej európskej 
energetickej politike. Jej hlavné ciele sú: konkurencieschopnosť, trvalo udržateľný rozvoj 
a bezpečnosť dodávok.

Do tohto širšieho rámca treba zahrnúť aj akčný plán o biomase a stratégiu EÚ pre 
biopalivá. Bezpochyby, ako spoločného menovateľa splnenia týchto cieľov môžeme 
označiť biomasu. V súčasnosti sa v EÚ z biomasy vyrába už približne polovica všetkých 
využívaných obnoviteľných energií.

Akčný plán o biomase má opísať opatrenia, potrebné na podporu využitia biomasy na 
výrobu elektrickej energie, tepla, v doprave ale aj ďalšie opatrenia, potrebné na dodávky 
biomasy a výskum, spolu s finančnými aspektmi.

Zároveň sa pripravuje aj hodnotenie vplyvov. Výsledkom budú návrhy Komisie, ktoré 
vzídu zo špecifického hodnotenia vplyvov a stanovísk Parlamentu.

V súčasnosti kryje EÚ 4 % svojej spotreby energie pomocou biomasy. Do roku 2010 sa 
má tento podiel viac ako zdvojnásobiť zo 69 mtoe1 v roku 2003, znamená to, že podľa 
odhadu Komisie je do roku 2010 možný nárast využitia biomasy zhruba až na 150–187 
mtoe.

Podpora využitia biomasy prichádza s vytýčenými cieľmi pre využitie obnoviteľných 
zdrojov energie v EÚ v podiele 12 % do roku 2010, čo sa skladá z podielu 21 % v sektore 
elektrickej energie a 5,75 % v sektore biopalív.

  
1 Ekvivalent v miliónoch ton.
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Náklady a zisk z využívania biomasy

Biomasa predstavuje jediný obnoviteľný zdroj energie, ktorý je nositeľom uhlíka a preto 
je veľmi dôležitá pre výrobu produktov, obsahujúcich uhlík. Preto treba zvážiť 
energetické využívanie tejto alternatívy. Energetické využitie prispieva k diverzifikácii 
dodávok energie v Európe a môže znížiť závislosť od dovozu. Okrem toho, môžeme 
vychádzať aj z toho, že sa citeľne znížia emisie skleníkových plynov, ak sa začne biomasa 
využívať v oblastiach vykurovania, chladenia, v doprave a pri výrobe elektrickej energie. 
Na základe toho bude určite možné aj vytvorenie nových pracovných miest, hoci odhady 
tohto účinku sa pohybujú od 200 000 do 300 000 pracovných miest. Najmä vidiek by 
mohol ťažiť z intenzívnejšieho využitia. Aj na základe dobrovoľných dohovorov so 
zástupcami energetického priemyslu, priemyslu minerálnych olejov, automobilového 
priemyslu, poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva a lesného hospodárstva je 
možný rýchlejší vývoj a väčšie využitie biomasy. Konkrétne ciele a právne predpisy platia 
podľa doterajších skúseností až po dlhej fáze realizácie v členských štátoch.

Biomasa na výrobu tepla

Využitie biomasy pri vykurovaní obytných a priemyselných budov je jednoducho 
realizovateľné a v porovnaní s inými palivami aj výhodnejšie z hľadiska nákladov, pri 
obstarávaní zariadení ako aj samotného paliva. Dnes sú už dostupné technológie na 
konverziu dreva a čistých odpadov na normované palety, ktoré zabezpečujú spotrebiteľovi 
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potrebné dodávky. V oblasti výroby tepla sa stretávame s vývojovými možnosťami, ktoré 
sa už dnes vyznačujú rastom trhu s biomasou. Preto musí Komisia zabezpečiť, aby sa 
v členských štátoch presadilo uplatňovanie predpisov ES o spojení elektrickej a tepelnej 
energie 2004/8/ES. Zlepšenie výkonu kotlov na biomasu v domácnostiach úzko súvisí 
s úpravou smernice o ekodizajne 2005/32/ES. 

Biomasa pri diaľkovom vykurovaní

Milióny obyvateľov EÚ sú pripojené na siete diaľkového vykurovania. Cieľom je 
vybudovať nové teplárne diaľkového vykurovania. Komisia EÚ právom vyzýva členské 
štáty, aby zaradili poskytovanie diaľkového vykurovania do zoznamu služieb a tovarov so 
zníženou sadzbou DPH (KOM (2003) 397) tak, ako napríklad pri zdanení zemného plynu 
a elektrickej energie zníženými sadzbami DPH. Ďalej, je potrebné vytvoriť možnosti 
napájania siete dodávky plynu bioplynom, aby sa podporil predaj a výstavba 
bioenergetických staníc.

Elektrická energia z biomasy

Prostredníctvom biomasy je možné rôznymi technológiami vyrobiť elektrickú energiu. 
Takto možno pridávať biomasu ako doplnkové palivo k uhliu alebo plynu. Centrálne 
veľkokapacitné elektrárne, napríklad v Dánsku alebo Fínsku, sú pritom veľmi úsporné. Pri 
výrobe elektrickej energie by sa však malo vzniknuté teplo využiť vďaka zariadeniam 
prepojenia elektrickej energie a tepla. Preto tento dvojnásobný zisk musia podporovať 
členské štáty a Komisia. Základný rámec pre získavanie elektrickej energie z biomasy 
upravuje smernica o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov 
energie (2001/77/ES).

Biopalivá

Smernica o biopalivách 2003/30/ES stanovuje podiely biopalív vo výške 2 % na rok 2005 
a 5,75 % na rok 2010 ako cieľ všetkých členských štátov EÚ.

V súčasnosti sa produkuje asi 90 % biopalív z domácich surovín, okolo 10 % prislúcha 
dovozu. Z 97 miliónov hektárov potenciálnej pestovateľskej plochy v rámci EÚ25 sa 
využíva asi 1,8 milióna hektárov na prípravu surovín pre výrobu biopalív (2005). Podiel 
bionafty na celkovej spotrebe biopalív sa pohybuje v rozpätí 70–80 %.

Za povšimnutie stoja veľké rozdiely pri preniknutí biopalív na trh v jednotlivých 
členských štátoch. Pričom treba hlavne poznamenať, že podiel biopalív na trhu vo 
všetkých štátoch EÚ25 bol v roku 2005 pod 2 %. 

Niektoré štáty využívajú na podporu biopalív možnosť oslobodenia palív od dane, pričom 
to podlieha kontrole ako štátna pomoc. Ďalej, niektoré členské štáty zaviazali podniky 
s minerálnymi olejmi, aby zvýšili podiel biopalív v bežných palivách. Znamená to, že 
členské štáty využívajú na uplatňovanie smernice o biopalivách dva mechanizmy: 1.) 
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daňové výnimky, 2.) povinnosť primiešať biopalivá do bežných palív.

Primiešavanie biopalív do konvenčných palív v určitom percentuálnom pomere môže byť 
riešením problémov, spojených s oslobodením od dane a preto by sa malo využiť na 
celom území EÚ. V zásade treba dodržať, aby mali dlhodobo prednosť biopalivá druhej 
generácie. Veľmi prospešné by bolo založenie technologickej platformy pre biopalivá 
spoločne so zástupcami príslušného odvetvia.

Vyváženosť medzi dovozom a vývozom

V súčasnosti sa už obchoduje s biopalivami na celom svetovom trhu. EÚ nie je 
sebestačná, pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok. Ale v zásade musí byť absolútnou 
prioritou podpora domácej produkcie. 

Jestvujú rôzne prístupy, ktoré môžu zabezpečiť vyšší podiel biopalív na trhu – 5,75 % 
v roku 2010. 

Možno prijať tieto opatrenia:

1. Úprava normy EN14214 tak, aby na výrobu bionafty bolo možné používať širšie spektrum 
rastlinných olejov;

2. Podmienky prístupu na trh pre dovoz bioetanolu musia byť stanovené tak, aby bol možný 
vývoj vlastného európskeho priemyselného odvetvia;

3. Úprava smernice o biopalivách a prispôsobenie aktuálnemu vývojovému stavu výskumu;

4. Treba podporovať rozvojové krajiny (v rámci WTO, ale aj prostredníctvom európskej 
výmeny technológií).

Okrem toho sa musí vykonať aj preskúmanie príslušných noriem so zreteľom na kvalitu 
palív. Ďalej, je potrebné odstrániť technické prekážky (problematika pri ropných 
potrubiach so zmesou etanolu a ropného paliva).

Treba brať ohľad aj na to, že etanol môže v Európe prispieť k zníženiu dopytu po nafte. 
Bolo by to výhodné najmä pre európsky trh, pretože kapacity výroby bioetanolu sú 
relatívne väčšie ako pri produkcii bionafty. Preto treba podporovať využitie etanolu na 
doplnenie dopytu po nafte. Podľa toho je možné aj prestavať naftový motor tak, že 
využitie etanolu v ňom bude až 95 %. Práve preto je nevyhnutné preskúmať normu EN 
14214.

V zásade treba uvažovať o tom, že by sa povolilo nahradenie metanolu etanolom pri 
výrobe bionafty, čo by bolo možné vďaka príslušnej úprave normy.

Komisia by mala pripraviť certifikačné konanie, aby sa zabezpečila trvalá výroba 
biopalív, nezávisle od toho, či boli vyrobené v EÚ alebo budú dovezené. Okrem toho, 
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Komisia musí do konca roku 2007 predložiť správu, ktorá bude analyzovať a hodnotiť 
podmienky výroby a vývozu biopalív v najvýznamnejších výrobných krajinách.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)

Vďaka reforme je možná aj podpora produkcie energetických plodín (nepotravinárskych 
plodín). Takéto nepotravinárske plodiny bude treba v budúcnosti ešte lepšie preskúmať, 
aby bolo možné poskytovať ešte lepšie využitie pestovateľských plôch (génové 
technológie). Posilnené pestovanie energetických plodín môže poľnohospodárom priniesť 
ďalšie možnosti príjmu, ale nenahradí producenta potravín alebo krmív. Bude potrebné 
rozhodnúť na regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré energetické plodiny sa budú 
pestovať. 

Európsky poľnohospodársky fond sa otvorí na podporu biomasy na energetické účely 
a stanovená maximálna zaručená rozloha pre prémie na pestovanie energetických plodín 
by sa mala zvýšiť na viac ako 1,5 miliónov hektárov.

Lesné hospodárstvo

V súčasnosti sa až 35 % dreva, ktoré vyrastie v EÚ, vôbec nevyužije. Preto by mala 
Komisia EÚ čo najskôr predložiť akčný plán pre lesné hospodárstvo.

Odpady

Rámcová smernica o odpadoch sa v súčasnosti preskúmava. Absolútne nevyhnutná je 
podpora technológií zhodnocovania odpadov a technológií spätného získavania. Okrem 
toho treba zabezpečiť, aby sa zjednodušilo využívanie zužitkovateľných odpadov ako 
palív. Platí to rovnako aj pre vedľajšie produkty poľnohospodárskej potravinárskej 
výroby.

Logistika

Zlepšenie zásobovacieho reťazca, najmä obchodu s peletami a trieskami, sa už rozbehlo
spolu s podporou programu „Inteligentná energia pre Európu“. V každom prípade však 
ešte jestvuje veľká potreba konať v členských štátoch, aby sa v EÚ zriadil dlhodobo 
fungujúci trh. 

Členské štáty by mali predložiť vlastné štátne akčné plány o biomase, aby sa zabezpečilo, 
že každý prispeje k cieľom európskej energetickej politiky: bezpečnosti dodávok, 
konkurencieschopnosti a trvalo udržateľnému rozvoju. 

Podpora

Finančná podpora biomasy zo strany EÚ môže prebehnúť prostredníctvom štrukturálnych 
a kohéznych fondov v podporovaných regiónoch. Je potrebný integrovaný prístup, ktorý 
optimálne spojí možnosti podpory zo strany EÚ s možnosťami podpory členských štátov.
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Najmä treba zabezpečiť podporu výskumu a vývoja, aby sa mohla biomasa dlhodobo 
lepšie a účinnejšie využívať ako palivo, pri výrobe elektrickej energie, vo vykurovaní 
a chladení, v inteligentných energetických sieťach, v oblasti prírodných vied 
a biotechnológií v zmysle nepotravinárskych postupov, pri koncepciách biorafinérií a na 
výrobu biopalív druhej generácie. 

Záver

Podpora a výstavba využívania biomasy v Európskej únii prinášajú mnoho príležitostí. 
Biomasa však nemôže byť všeliekom na otázky budúceho zásobovania energiou v EÚ.

Popri energetickom zhodnocovaní treba umožniť aj všetky ďalšie druhy využitia. 
Nejestvuje iba jediná cesta k lepšiemu využívaniu biomasy a palív. Preto je úlohou EÚ 
a jej členských štátov prenechať optimálne využitie hospodárskej súťaži a stanoviť preň 
jednotné rámcové podmienky.


