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V poøadí ji tøetí konference, poøádaná tradiènì spoleèností F. O. Licht, se letos uskuteènila v Budapeti v Maïarsku, a to ve
dnech 21. a 22. dubna 2009. K øeèníkùm, kteøí prezentovali své poznatky a názory nad aktuálním stavem biopaliv ve støední
a východní Evropì, mj. patøili Mateusz Pisarek z Polska, Rob Vierhaut z Belgie a Josef Popp z Maïarska, jejich referáty struènì
pøedstavujeme.
Mateusz Pisarek (Wratislavia-Bio, Polsko)
Mateusz Pisarek v úvodu svého vystoupení pøedstavil svou
mateøkou spoleènost, která vyrábí jak bioetanol, tak i biodiesel
a patøí tak mezi pøední polské výrobce biopaliv. Souèástí jeho
prezentace byla i otázka legislativy a pøedstavení národních cílù,
které se Polsko rozhodlo naplnit (tab. I.).
Stojí jistì za povimnutí, e v Polsku byl pøijat zákon stanovující, e minimálnì 75 % vstupní suroviny pro výrobu biopaliv
musí být pùvodem ze zemí EU. V Polsku jsou ji zavedeny normy na B5, B20, B100 a E85. V roce 2008 bylo celkem v Polsku
vyrobeno 86 954 t bioetanolu a 230 346 t MEØO. Oèekává se,
e s rozvojem biopaliv poroste i jejich spotøeba. Dle provedených propoètù by domácí poptávka mìla v roce 2010 dosáhnout 399 tis. t bioetanolu a 719 tis. t MEØO.

Rob Vierhaut (generální sekretáø eBIO, Belgie)
Organizace eBio je evropské neziskové prùmyslové sdruení starající se o produkci a vyuití bioetanolu v Evropské unii.
Bylo zaloeno esti významnými producenty lihu v kvìtnu 2005,
pøièem dnes má u více ne edesát èlenù. Proto v souèasnosti
zastupuje eBio vìtinu výrobcù bioetanolu, co zahrnuje prakticky vechny leadery trhu s bioetanolem v EU. Mezi hlavní
témata, která z pohledu pøednáejícího ovlivòují rozvoj trhu
s biopalivy v Evropské unii (obr. 1., obr. 2.), patøí pøedevím
cena vstupních surovin a jejich dostupnost pro výrobu biopaliv, implementace naøízení pro obnovitelné zdroje energie, konzistentní národní politika pro biopaliva a související pøedpisy,
kritéria udritelnosti, standardy kvality paliva, dovozní cla a spotøební daò.

Tab. I. Národní cíle v pøimíchávání v Polsku
Sloka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Podíl biosloek v palivech (%)

FAME

3,45

4,6

5,75

6,20

6,65

7,10

bioetanol

3,45

4,6

5,75

6,20

6,65

7,10

FAME  metylestery mastných kyselin
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zdroj: Wratislavia-Bio

Rob Vierhaut ve své pøednáce rovnì porovnal aktuální pøístup nejvìtích evropských producentù a spotøebitelù biopaliv:
Nìmecká biopalivová politika
V Nìmecku je zavedeno povinné vyuívání biopaliv. Národní
kvóta je ambicióznìjí, ne cíl Evropské unie pro rok 2010, a je
rozliená podle jednotlivých druhù biopaliv. Za nesplnìní cíle
hrozí vysoké pokuty. V Nìmecku platí rovnì plné osvobození
od danì pro palivo E85 a pro paliva 2. generace. Èásteèné osvobození je i pro B100. Pouití ethanolu do paliv se omezuje jen
na èistý líh (pozn. èím je chránìn trh pøed nadmìrnými dovozy ethanolu ze zemí jako je Brazílie, èi Pákistán). Systém je díky
jakostní normì a vysokým finanèním postihùm úspìný, zatím
je ménì úspìný pro palivo B100.
Francouzská biopalivová politika
Národní kvóta, stejnì jako v pøípadì Nìmecka, je ambicióznìjí
ne cíl Evropské unie pro rok 2010 s tím rozdílem, e ve Francii
není pøimíchávání povinné. Je uplatnìno sníení spotøební danì
pro biosloku obsaenou v palivu nebo platba 160 mil. EUR za
kadé pøimíchané procento. Finanèní postih za kadé nepøimíchané procento v pøípadì, e objem pøimíchané bioloky je
mení ne národní kvóta, je 450 mil. EUR. Producenti mohou
bioetanol nakupovat pouze od vládou urèených výrobcù. Velkou propagaci má E85 (rozvoj sítì èerpacích stanic). Ve Francii
existuje nejvìtí evropský trh s biopalivy i pøesto, e finanèní
pokuta není dostateènì velká a trh není pøíli otevøený.
Politika biopaliv ve Velké Británii
Vyuívání biopaliv je povinné, ale kvóta je nií, ne cíl EU pro
rok 2010. Dodavatelé pohonných hmot musí kadoroènì pøedkládat potvrzení o sníení emisí CO2 a o udritelnosti biopaliv.
Je uplatòován finanèní stimul v kombinaci s postihem. Pro paliva je povoleno uít denaturovaný ethanol (z èeho plyne nií
dovozní clo a nadmìrné dovozy bioetanolu z Brazílie). Britský
model není tak ambiciózní jako modely v jiných zemích EU,
a to pøedevím kvùli obavì o dlouhodobou udritelnost biopaliv.
Finanèní postihy nejsou dostateènì vysoké, dochází k velkým
dovozùm lihu z Brazílie, nízký pøístup na trh mají výrobci z EU.
védská biopalivová politika
Pouívání biopaliv není povinné, ale vláda biopaliva podporuje napøíklad osvobozením od spotøební danì a dalími daòovými
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zákony na podporu FFV aut. V roce 2009 nabízí
palivo E85 ji více ne 60 % védských èerpacích
stanic. Propaguje se pouití paliva E95 ve veøejné
dopravì (autobusy). Bioetanol pro vysokoprocentní smìsi E85 a E95 je klasifikován jako chemická
substance, díky èemu má velmi nízké dovozní
clo. védsko je první zemì EU-27, která dosáhla
naplnìní normy pìti procent biosloky. Zároveò
je úspìnì rozvíjen trh s palivem E85, který je
podporován dotacemi.

Obr. 1. Svìtová produkce lihu pro pohonné hmoty (1975 a výhled 2012)

Josef Popp (Research Institute for Agricultural Econmics, Maïarsko)
Aktuální zpracovatelská kapacita v Maïarsku
se pohybuje kolem 250 mil. l.rok1. Tato kapacita
je vyuita v souèasnosti pouze na 50 %, základní
surovinou pro výrobu ethanolu je pøedevím kukuøice. V Maïarsku bylo uito v roce 2008 zhruba 90 mil. l ethanolu, který je do zemì dováen
pøedevím ze Slovenska. Z pohledu legislativy je
v souèasnosti spotøební daò sníena u benzinu,
který obsahuje min. 4,4 % bioetanolu. Existuje
rovnì daòové zvýhodnìní paliva E85 a ji asi
60 èerpacích stanic prodává E85. Dle odhadu bude
v Maïarsku zpracovatelská kapacita v roce 2012
maximálnì 450 mil. l bioetanolu. Maïarsko disponuje relativnì obrovským pøebytkem obilovin
68 mil. t (pøevánì kukuøice). ivoèiná výroba
podobnì jako v okolních zemích v Maïarsku klesá
a mezinárodní konkurence na trhu s obilovinami
zvyuje dopravní rádius a na 5001 000 km. Zvyující se výroba bioetanolu v Maïarsku nebo
v okolních státech znamená vynikající monost
vyuití maïarské produkce obilovin, pøedevím
kukuøice. Jak Josef Popp závìrem konstatoval,
novì rozvíjející se bioetanolový obor je závislý
na politických rozhodnutích. Je nezbytné i dále
pokraèovat ji v zapoèatém úsilí se zøetelem na
potravinovou a energetickou bezpeènost a s ohledem na ivotní prostøedí.

zdroj: F. O. Licht, eBio

Obr. 2. Porovnání výroby bioetanolu v Evropì, Brazílii a USA

zdroj: eBio, F. O. Licht, IEA

Souhrn
Ji tøetí roèník mezinárodní konference vìnované biopalivùm, kterou tradiènì poøádá spoleènost F. O. Licht, se konal ve dnech 21.
a 22. dubna, tentokrát v Budapeti. Mezi øeèníky byl mimo jiné
zástupce polské spoleènosti Wratislavia-Bio Mateusz Pisarek, generální sekretáø neziskové organizace eBio Rob Vierhout z Belgie nebo
Josef Popp z budapeského Research Institute for Agricultural Econmics.

and Eastern Europe. Conference is traditionally hold by company
F. O. Licht. Between speakers was for example Mateusz Pisarek
from Polish company Wratislavia-Bio, general secretary of non-profit organization eBio Rob Vierhout from Belgium or Josef Popp
from Budapest Research Institute for Agricultural Econmics.
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