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Polityka UE w dziedzinie biopaliw a pośrednia
zmiana użytkowania gruntów
UE wspiera stosowanie biopaliw, w szczególności mając na uwadze ich wpływ na redukcję emisji
gazów cieplarnianych w transporcie drogowym. Obecna polityka UE w dziedzinie biopaliw spotyka
się jednak z wielostronną krytyką – w tym ze strony Parlamentu Europejskiego – dotyczącą
nieuwzględnienia problemu emisji gazów w wyniku pośredniej zmiany użytkowania gruntów. W
celu usunięcia tego rodzaju nieprawidłowości Komisja przedstawiła w październiku 2012 r. wniosek
ustawodawczy. Rozwiązanie kompromisowe z Radą osiągnięto podczas negocjacji w drugim
czytaniu. Zostanie ono poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

Podstawowe informacje
W 2003 r. Unia Europejska przyjęła politykę na rzecz wspierania biopaliw, przede wszystkim w celu
zredukowania emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu.  W 2009 r. w ramach strategii klimatyczno-
energetycznej na 2020 r. wyodrębniono podwójny cel dotyczący zwiększenia do 10% udziału energii ze
źródeł odnawialnych (głównie biopaliw) w sektorze transportu zgodnie z dyrektywą w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia o 6% emisji gazów cieplarnianych z paliw
stosowanych w transporcie drogowym i w maszynach jezdnych nieporuszających się po drogach, co zostało
ujęte w przeglądzie dyrektywy w sprawie jakości paliwa.
Wielu krytyków obecnej polityki, w tym Parlament Europejski, podkreśla problem nieuwzględnienia emisji
gazów cieplarnianych w związku z pośrednią zmianą użytkowania gruntów. Problem ten wynika z
przeniesienia produkcji rolnej na obszar wcześniej niepodlegający uprawie zarówno na terenie Unii, jak i
poza nią. Mimo że dane szacunkowe się różnią, wyniki większości badań sugerują, że pośrednia zmiana
użytkowania gruntów może częściowo lub całkowicie zniwelować ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
uzyskane dzięki stosowaniu biopaliwa w porównaniu do paliw kopalnych. Wątpliwości budzi również wpływ
polityki UE w dziedzinie biopaliw na kwestię zapewnienia dostępu do żywności w państwach rozwijających
się, jak również jej wpływ na bioróżnorodność i ogólnie na środowisko. Podczas gdy organizacje pozarządowe
i naukowcy wypowiadają się krytycznie na temat polityki UE w dziedzinie biopaliw, przedstawiciele branży
biopaliwowej podkreślają rolę tego sektora w utrzymywaniu miejsc pracy na obszarach wiejskich w Europie.

Wniosek Komisji
W październiku 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy, który wprowadza kilka
zmian: obniżenie poziomu wykorzystania biopaliw konwencjonalnych (uzyskiwanych głównie z upraw, które
mogą służyć do produkcji żywności i pasz) do 5 punktów procentowych w ramach celu na 2020 r., zgodnie z
którym udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej strukturze energetycznej sektora transportu ma
wynosić 10%; promowanie zaawansowanych biopaliw (w większości produkowanych z odpadów i
pozostałości) z uwzględnieniem ich wielokrotnego wkładu w osiągnięcie 10-procentowego celu;
wprowadzenie obowiązku sporządzania sprawozdań uwzględniających szacunkowy poziom emisji w wyniku
pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Wniosek przedstawiony przez Komisję ma również na celu
zapewnienie ochrony dotychczasowych inwestycji do 2020 r.

Podczas debaty na temat wniosku skupiono się na następujących pytaniach: Ile powinien wynosić pułap dla
udziału biopaliw konwencjonalnych? Co to są „zaawansowane” biopaliwa?  Jak i w jakim stopniu powinno się
promować zaawansowane biopaliwa? Czy powinno się uwzględnić wpływ pośredniej zmiany użytkowania
gruntów na emisję gazów cieplarnianych, a jeśli tak, to w jaki sposób?
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Kompromis osiągnięty w rozmowach trójstronnych
Kompromis z Radą osiągnięty podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych w drugim czytaniu i zatwierdzony
przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w dniu
14 kwietnia 2015 r. przewiduje obniżenie wkładu biopaliw z roślin uprawianych na gruntach rolnych do 7% w
odniesieniu do celu, jakim jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w transporcie na poziomie 10%,
przy jednoczesnym uwzględnieniu prawa państw członkowskich do ustalania własnych limitów. Kompromis
zakłada przyjęcie celu orientacyjnego na poziomie 0,5% dla biopaliw zaawansowanych, których wkład będzie
liczony podwójnie w odniesieniu do 10-procentowego celu wyznaczonego sektorowi transportu (z
pominięciem celu dotyczącego osiągnięcia do 2020 r. 20% całkowitego udziału energii ze źródeł
odnawialnych). Dostawcy paliw będą zobowiązani do zgłaszania szacowanych emisji wynikających z
pośredniej zmiany użytkowania gruntów w sprawozdaniach na temat paliw, które wprowadzają do obrotu
UE.
Zalecenie do drugiego czytania w oparciu o wynegocjowany kompromis zostanie poddane pod głosowanie
podczas drugiej kwietniowej sesji plenarnej (sprawozdawca Nils Torvalds, ALDE, Finlandia).
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