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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących sugestii:

– uważa, że należy wyznaczyć kurs polityki energetycznej, tak aby w przyszłych decyzjach 
w tej dziedzinie uniknąć promowania działań sektorowych i prowadzenia inwestycji 
idących w sprzecznych kierunkach;

– podkreśla, że przy ocenie kwestii krajowej produkcji i importu biomasy nie należy 
pominąć perspektywy wspierania rozwoju samodzielnego sektora biomasy w Unii 
Europejskiej;

– domaga się określenia do roku 2020 nowych, długofalowych celów odnoszących się do 
zastosowania i promowania biopaliw w celu pozyskania zaufania inwestorów;

– wyraża przekonanie, że strategia Unii Europejskiej w zakresie promowania biopaliw musi 
być zorientowana na wydajność i długotrwałość w kontekście strategii lizbońskiej, a 
podejmowane działania nie mogą prowadzić do nieproporcjonalnie wysokich nakładów 
administracyjnych;

– wyraża życzenie, by rozwinięte zostało ósme zalecenie grupy CARS 21, w którym 
wskazuje się na biopaliwa drugiej generacji jako technologię szczególnie obiecującą z 
punktu widzenia redukcji emisji CO2 w zakresie transportu;

– podkreśla, że w dalszym ciągu istnieje potrzeba podjęcia działań na rzecz poprawy 
wydajności energetycznej;

– podkreśla konieczność wprowadzenia w Unii Europejskiej podatku paliwowego w oparciu 
o emisje dwutlenku węgla, aby stworzyć korzystniejszą sytuację podatkową dla tych 
paliw, które ze względu na lepszy bilans emisji CO2 w większym stopniu przyczyniają się 
do zmniejszenia emisji CO2;

– wyraża życzenie, by została ustalona definicja różnych rodzajów biopaliw drugiej 
generacji, aby odróżnić, z uwagi na ich wpływ na środowisko, produkty związane z 
leśnictwem od produktów uzyskiwanych z ligninowo-celulozowych surowców 
odpadowych, z odpadów organicznych przeznaczonych na wysypiska, z surowców 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;

– uważa, że należy jak najszybciej ustalić normy techniczne dla biopaliw oraz dokonać 
rewizji istniejącej dyrektywy o jakości paliw w celu umożliwienia wyższej domieszki 
biopaliw w benzynie i oleju napędowym;

– uważa, że biopaliwa drugiej generacji (paliwa BTL) umożliwiają znacznie wyższą 
wydajność energetyczną niż biopaliwa pierwszej generacji;

– uważa, że należy wspierać utworzenie europejskiej platformy na rzecz stosowania 
biopaliw w transporcie;
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– oczekuje wsparcia inwestycyjnego ze strony państw członkowskich dla wytwarzania 
biomasy w transporcie, które da się pogodzić ze strukturalno-politycznymi i rolniczo-
politycznymi uregulowaniami;

– zaleca uwzględnienie w ramach wspierania produktów i technologii ewentualnego 
zastosowania biopaliw we wszystkich rodzajach transportu;

– podkreśla, że stałe ramy odniesienia na rzecz konkurencyjności biopaliw i wzrostu 
otwartego rynku, na który konsumenci mogliby wpływać poprzez dokonywane przez nich 
wybory, powinny być częścią kilkudziesięcioletniego okresu przejściowego;

– domaga się ustalenia wiarygodnych warunków ramowych dla inwestorów i producentów 
w myśl długoterminowej strategii na rzecz wspierania konkurencyjnego rynku biopaliw w 
Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do bodźców podatkowych;

– zaleca wyjaśnienie możliwości rolniczej produkcji paliw alternatywnych oraz skutków,
jakie mogłaby wywołać ich bardziej intensywna produkcja;

– popiera opracowanie i wprowadzenie europejskiego systemu certyfikacji, którego celem 
jest zapewnienie norm minimalnych w produkcji biopaliw w obszarach ekonomii, 
ekologii i spraw społecznych; podkreśla, że taki system powinien znaleźć zastosowanie 
zarówno w odniesieniu do biopaliw wytwarzanych w kraju, jak i importowanych z krajów 
trzecich;

– podkreśla konieczność prowadzenia polityki informacyjnej na pozimie Unii w dziedzinie 
biomasy i biopaliw;
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