LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Konference Biopaliva ve støední a východní Evropì
CONFERENCE BIOFUELS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Konference vìnovaná biopalivùm, kterou kadoroènì poøádá spoleènost F. O. Licht, se letos uskuteènila ve dnech 10. a 12. èervna
2008 ve Varavì. V úvodu konference bylo øeèeno, e podíl zemìdìlství na HDP je v zemích støední a východní Evropy vyí, ne
ve státech západní Evropy, a proto je v politickém zájmu tento sektor stabilizovat. Jedním ze stabilizaèním prvkù je i výroba biopaliv. Plochy zemìdìlské pùdy jsou v tomto regionu dostateèné. Bìhem posledních 12 mìsícù bylo zveøejnìno pøiblinì 70 nových
biopalivových projektù.
Alexandra Langenheld z DG Tren Evropské komise ve svém
pøíspìvku nastínila souèasný vývoj biopalivového programu
z pohledu EK (tzv. energetický a klimatický balíèek opatøení
a dalí naøízení týkající se obnovitelných zdrojù). Konstatovala
tu skuteènost, e EK stanovila pro rok 2020 podíl 20 % obnovitelné energie, z toho 10 % obnovitelné energie pro dopravu.
EK pøedpokládá, e díky tomuto programu vznikne 120 tis. nových pracovních pøíleitostí. Rovnì uvedla, e dle provedených propoètù je EU minimálnì z 80 % schopná vyprodukovat
si biopaliva z vlastních zdrojù. Hlavním dùvodem výroby biopaliv je ekologická udritelnost, proto jsou v poslední dobì velmi
diskutována nìkterá opatøení, napø. úspora skleníkových plynù
min. 35 %, zákaz kácení pralesù a vysouení mokøin pro výrobu
surovin uitých pro biopaliva. Vechna biopaliva pro EU musí
splòovat pøipravovaná pravidla pro ochranu ivotního prostøedí.
Jak pøednáející závìrem uvedla, dnení výroba biopaliv v EU
má zanedbatelný dopad na souèasné svìtové ceny potravin.
Dr. Lutz Guderjahn zástupce spoleènosti CropEnergies-Group
patøící spoleènosti Südzucker, která patøí mezi významné evropské producenty bioetanolu (lihovary Zeitz v Nìmecku, Bioenergy Loon-Plage ve Francii a BioWanze v Belgii)
Na úvod své pøednáky konstatoval, e se evropský bioetanolový sektor rozvíjí, ale zdaleka ne tak mohutnì, jako v Brazíli èi
v USA (obr. 1.). Pro souèasný bioetanolový sektor v EU je charakteristický znaèný cenový rùst obilovin a stagnující èi klesající
cena bioetanolu, a tak pøesto, e ceny ropy rostou, nìkolik evropských producentù pøeruilo svou výrobu lihu a investoøi oddálili své projekty do nových výrobních kapacit. Z pohledu

Obr. 1. Výroba bioetanolu v EU, USA a Brazílii

legislativního rámce bylo konstatováno, e EU nemá harmonizovaný systém, proto si kadý èlenský stát upravuje pomocí
rùzných trních èi legislativních nástrojù (daòové zvýhodnìní,
závazky, pokuty, atd.) svùj vlastní trh. Dále pak uvedl to, e
evropský bioetanolový sektor èelí velmi negativní kampani, která
obviòuje producenty bioetanolu z rùstu cen potravin, i kdy
tato tvrzení nejsou øádnì podloena. Závìrem pøednáející poznamenal, e je nezbytné vytvoøit a harmonizovat politický rámec v EU, mít otevøený pøístup k biopalivùm 2. generace
a racionálnì pøistupovat k debatì biopaliva vs. potraviny.
Raffaello Garofalo generální tajemník EBB  European Biodiesel Board
Na úvod své prezentace pøedstavil EBB, která zastupuje 80 %
vech evropských producentù bionafty. V roce 2007 bylo do
EU dovezeno 30 mil. t motorové nafty, poptávka po naftì se
kadoroènì v EU zvyuje, a to v souvislosti s rostoucí nákladní
automobilovou dopravou. Jak pøednáející poznamenal, biopalivový sektor v EU je výraznì ovlivnìn politickými rozhodnutími. Podíl EU na svìtové produkci bionafty v roce 2007 byl 68 %,
co pøedstavuje 5,7 mil. t, druhým nejvýznamnìjím producentem byly USA s 1,5 mil. t. Nejvìtími výrobci bionafty v EU jsou
Nìmecko, Francie a Itálie (obr. 2.). Z pohledu evropské legislativy je nezbytné zavedení závazného podílu v kadé èlenské
zemi, a to ve výi 10 % v roce 2020, zavedení certifikace biopaliv a splnìní podmínky úspory alespoò 35 % emisí CO2 vznikající pøi výrobì jednotlivých druhù biopaliv. Jako nejvìtí ohroení
pro biodieselový evropský prùmysl uvedl pøednáející tu skuteènost, e se do EU dováí tzv. bionafta B99,9, a to z USA.
Díky nadmìrným dovozùm (v roce 2007 èinil dovoz z USA
1 mil. t) dolo v porovnání s rokem 2006 k výraznému poklesu
vyuití výrobních kapacit, které bylo ca 5060 %. I pøesto se
v roce 2008 oèekává dalí nárùst výrobních kapacit v EU na
úroveò 16 mil. t. Závìrem pøednáejí uvedl hlavní výzvy pro
biodieslový evropský prùmysl: udritelnost a certifikace biopaliv, zvýení podílu FAME v pohonných hmotách na 10 % v roce
2010 a na 15 % v roce 2015.
Krzystof Biernat  Polska Platforma Technlogiczna Biopaliw
i Biokomponentów (PPTBiB)
Polská legislativa stanovuje pro rok 2010 podíl biopaliv 5,75 %,
pro rok 2014 pak ji 7,55% podíl. Polsko podporuje výrobu biopaliv prostøednictvím daòového zvýhodnìní 1,565 PLN za kadý litr biopaliva pøimíchaného do benzinu a 1,048 PLN za kadý
litr biopaliva pøimíchaného do nafty. Není to zdaleka jediný
zpùsob podpory výroby biopaliv v Polsku, dalí podpory jsou
smìøovány do zemìdìlství, na výzkum a vývoj, rozvoj venkova
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a infrastruktury, podporu výroby biopaliv atd.  a to jak z národních
zdrojù, tak i z fondù EU. Pøednáející rovnì pøedstavil PPTBiB,
která byla zaloena v roce 2006 jako první biopalivová platforma v EU. Cílem PPTBiB je zlepení konkurenceschopnosti polského biopalivového sektoru, a to jak v oblasti výzkumu
a produkce, tak i rozvojem moderních technologií první i druhé
generace biopaliv. Platforma má v souèasnosti 23 èlenù z rùzných
oblastí  výzkumné instituce, rafinerie, výrobce biopaliv, distributory atd.
Gergely Novak  zástupce maïarského producenta biodieselu Öko-line Hungary Ltd.
V Maïarsku existuje dle stávající legislativy daòové zvýhodnìní
bionafty, a to ve výi 5 000 HUF (cca 20 EURO), kdy je pøídavek FAME 4,4 % (FAME = Fat Acid Methylesther, tj. metylester
mastných kyselin). Maïartí výrobci bionafty jsou prostøednictvím legislativy ochránìni i pøed dovozy, nebo pouze FAME,
který je vyrábìn ze zemìdìlských produktù pocházejících z EU,
je zvýhodnìn. Oèekává se potøeba FAME 128 tis. t v roce 2008,
v roce 2010 pak ji 209 tis. t. V Maïarsku jsou v souèasnosti
ètyøi spoleènosti vyrábìjící bionaftu (Rosssil Biofuels, Inter-Tram
Kft, Kunhegyesi Mgtsz, a Öko-line Hungary Ltd) s celkovou roèní
výrobní kapacitou 186 tis. t. Hlavní surovinou pro výrobu bionafty v Maïarsku je sluneènice, øepka je urèena pøedevím pro
export.
Jiøí Trnka  Ministerstvo zemìdìlství ÈR
Pøednáející ve svém vystoupení shrnul souèasný legislativní
stav týkající se biopaliv v ÈR. Samotné pøimíchávání biopaliv
v ÈR zaèalo v záøí 2007, kdy se zaèal pøimíchávat FAME do nafty, od 1. ledna 2008 i bioetanol. Tento povinný nízkoprocentní
pøídavek biosloky do motorových paliv není ze strany státu
ádným zpùsobem podporován. V souèasné dobì Ministerstvo
zemìdìlství ÈR pøipravuje program, který by umonil finanènì
zvýhodnit vysokoprocentní smìsi a biopaliva 2. generace  ta by
vak mohla být komerènì vyuívána nejspíe a po roce 2015.
Program by mìl být zahájen od 1. 1. 2009.
Dr. Shamil Yenikeev  NPK Ekologia, Rusko
Základní pøedpoklady pro výrobu palivového etanolu v Rusku,
dle pøednáejícího, jsou:
- dostatek obilovin (Rusko v roce 2007 vyprodukovalo 82 mil. t,
z toho vyvezlo 12 mil. t, v souèasnosti je více ne 20 mil. ha
zemì bez vyuití  60 % vekeré svìtové èernozemì patøí
Rusku, vláda stanovila cíl zvýit výrobu obilí na 150 mil. t),
- palivo  souèasná spotøeba je 27 mil. t benzinu, pøedpokládá
se, e v roce 2015 by poptávka mohla vzrùst a na 38 mil. t,
co znamená deficit 58 mil. t, proto je nutná výstavba nových rafinerií a biorafinerií,
- ekologie  existují podobné problémy jako v ostatních evropských zemích, ruská vláda se rozhodla podporovat nový bioetanolový sektor, aby bylo dosaeno 15% pøídavku bioetanolu
v benzinu; je nezbytné disponovat výrobními kapacitami
3,8 mil. t/rok, co odpovídá zhruba potøebì 10,5 mil. t obilí,
- bioetanolový sektor  zatím je ve fázi projektù 5 lihovarù
s prùmìrnou kapacitou 150250 tis. t (Omsk, Tambor, Stavropol, Volgograd, Barnaul).
Závìrem pøednáející uvedl, e aèkoliv se mùe zdát, e Rusko
výraznì zaostává ve výrobì palivového etanolu, mùe vyuít
znaèné a dlouholeté zkuenosti s výrobou pitného lihu. Zohled-
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Obr. 2. Výroba bionafty v Evropské unii

nìny pøi zavádìní ruského bioetanolového programu pak mohou
být také zkuenosti i omyly z ostatních zemí.
Asturas Listavicius  Biofuture (Litva)
Jak pøednáející ve svém pøíspìvku uvedl, litevská vláda biopalivový prùmysl podporuje, biopaliva jsou osvobozena od spotøební danì (382 EURO/t u benzinu a 290 EURO/t u nafty). Do
pohonných hmot jsou biopaliva pøidávána od roku 2006. Spoleènost Biofuture zahájila produkci bioetanolu v roce 2004, souèasná výroba je 200 tis. hl/rok, na konci letoního roku by mìla
vzrùst a na 400 tis. hl/rok. Jako základní surovina pro výrobu
bioetanolu se pouívá triticale, penice a kukuøice. Závazek pøimíchávání biopaliv do pohonných hmot Litva splní v roce 2010.
EU byl mìla zmìnit stávající normu pro benzin a umonit pøimíchávání a 10 % biopaliv (dnes pouze 5 %).
Norbert Krüger  zástupce spoleènosti Ford Europe
Pøednáející ve svém pøíspìvku pøedstavil mj. rozvoj biopaliv
a prodej FFV aut ve védsku. V roce 2020 chce védská vláda
být 100% nezávislá na ropì. V roce 2001 byl dodán na védský
trh první FFV Ford (v té dobì byla ale velmi omezená infrastruktura). Díky vládním a veøejným pobídkám je v souèasnosti:
- biopalivo osvobozeno z danì z minerálních olejù,
- silnièní daò u podnikových FFV aut sníena o 20 %,
- parkování zdarma pro FFV auta ve více ne 30 mìstech,
- osvobození od poplatkù (congestion charges) ve Stockholmu,
- nií registraèní daò,
- povinné zavádìní biopalivové infrastruktury,
- 85 % nových vládních aut musí jezdit na alternativní paliva,
- bonus pro zákazníky FFV aut 10 000 SEK (1 050 eur),
- sníení pojitìní FFV aut o 20 %.
Martin Koláø, Cukrovary a lihovary TTD, a. s.

Referát Oldøicha Reinbergra, pøedsedy pøedstavenstva spoleènosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s., a pøedsedy Svazu lihovarù ÈR, uvádíme jako samostatný pøíspìvek na s. 198200.
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