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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje plan działania w sprawie biomasy oraz strategię UE na rzecz 
biopaliw; podkreśla, ze istnieje potrzeba rozwoju opłacalnych możliwości zwiększonego 
wykorzystywania biomasy w zastosowaniach energetycznych w celu zwalczania zmian 
klimatycznych i emisji gazów cieplarnianych; przyczynienia się do ograniczenia 
uzależnienia od ograniczonych zasobów ropy naftowej; wspierania trwałych i dostępnych 
pod względem ceny dostaw energii; oraz wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw i rozwoju 
technologicznego oraz gospodarczego w UE;

2. wyraża zdecydowane przekonanie, że produkcja oraz dalszy rozwój biomasy i biopaliw 
dostarczają pozytywne bodźce konkurencyjności i rynkowi pracy w Europie;

3. podkreśla, że wspieranie biomasy i biopaliw przyczynia się do pobudzenia obszarów 
wiejskich; podkreśla, że wykorzystywanie biomasy do pozyskiwania energii otwiera, 
oprócz produkcji żywności, nowe perspektywy szczególnie przed małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami w rolnictwie i leśnictwie;

4. uważa, że cel ten należy osiągnąć nadając priorytet badaniom naukowym, rozwojowi oraz 
prezentacji tych zastosowań biomasy, co do których wykazane zostało, że zapewniają 
największą i najbardziej opłacalną redukcję emisji gazów cieplarnianych i oszczędność 
energii; a także poprzez tworzenie wyspecjalizowanego rynku aby poprawić rentowność 
za pomocą kampanii informacyjnych; należy poświęcić szczególną uwagę rozwojowi i 
promowaniu korzystnych dla wszystkich zainteresowanych stron rozwiązań, w których 
produkcja biomasy może być połączona z odtwarzaniem siedlisk, rolnictwem 
niskonakładowym i przyjaznym dla środowiska gospodarowaniem gruntami;

5. zgadza się z Komisją, że wykorzystanie biomasy w zastosowaniach stacjonarnych, takich 
jak prąd, ogrzewanie i chłodzenie może przyczynić się optymalnie do osiągnięcia 
wyznaczonych celów UE, jakimi są zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych i 
redukcja emisji gazów cieplarnianych;

6. podkreśla, że wszelkie uprawy energetyczne nie powinny naruszać zdolności państw 
europejskich i krajów trzecich do osiągnięcia priorytetów w dziedzinie ochrony 
środowiska, takich jak powstrzymanie utraty bioróżnorodności, ochrona lasów, 
zapobieganie degradacji gleby oraz osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego zbiorników 
wodnych;

7. jest zaniepokojony z powodu ryzyka zwiększonego popytu na najtańsze rośliny użytkowe, 
dostępne obecnie na rynku światowym, które może doprowadzić do dalszego, 
wzmożonego wycinania lasów tropikalnych i do innych form niszczenia ekosystemów o 
bogatej bioróżnorodności; w związku z tym wzywa do wprowadzenia obowiązkowej 
certyfikacji w dziedzinie ochrony środowiska w celu zrównoważonej uprawy i produkcji 
zarówno krajowej, jak i importowanej bioenergii;
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8. uważa, że produkcja bioenergii powinna być zawsze zgodna z dobrą praktyką rolniczą i 
nie powinna wywierać wpływu na krajową produkcję żywności wewnątrz UE i w 
państwach trzecich; jest zdania, że zachęty należy ograniczyć do tych zastosowań 
biomasy, które zapewniają największą wydajność oraz są korzystne dla środowiska i 
klimatu;

9. wzywa Komisję, aby przed wprowadzeniem wymogów produkcyjnych dotyczących 
importowanych biopaliw zbadała, czy wymogi te zgodne są z postanowieniami Światowej 
Organizacji Handlu;

10. zwraca uwagę, że wykorzystywanie biomasy leśnej nie może prowadzić do zwiększonego 
obciążenia lasów naturalnych i musi być zawsze promowane w sposób zgodny z poprawą 
jakości ekologicznej lasów; podkreśla, że zrównoważony rozwój w leśnictwie nie może 
ograniczać się tylko do tego, że dokonywany jest mniejszy wyręb, niż naturalne 
odnowienie lasu, przy czym zaniedbywana jest bioróżnorodność; uważa, że produkcja 
biomasy nie może prowadzić do ekspansji sztucznie założonych plantacji leśnych kosztem 
siedlisk o wysokiej wartości przyrodniczej, takich jak łąki wilgotne, mokradła, stepy 
zbliżone do naturalnych oraz makia śródziemnomorska;

11. nalega, aby Komisja i państwa członkowskie nadały priorytet wyborowi i propagowaniu 
tych biokomponentów, które zapewniają najbardziej wydajny bilans węglowy i są 
najbardziej wydajne energetycznie; uznaje za pilnie potrzebne przeprowadzenie przez 
Komisję badania dotyczącego ich energetycznego cyklu życia od „wysiewu do 
tankowania” oraz nadanie priorytetu badaniom naukowym z zakresu bio-rafinerii, 
biopaliw drugiej generacji oraz optymalizacji upraw, bez ograniczania dalszego istnienia i 
dalszego rozwoju biopaliw pierwszej generacji;

12. podkreśla konieczność maksymalnego wykorzystania produktów bioenergetycznych 
zarówno do produkcji energii cieplnej, jak i elektrycznej, mając na uwadze wysoki stopień 
wydajności, który wpłynie korzystnie na środowisko naturalne;

13. wzywa Komisję do wypowiedzenia się na temat wszystkich oczekiwanych kosztów i 
korzyści pobudzania produkcji biomasy w UE i poza nią;

14. wyraża przekonanie, że biorąc pod uwagę sprzeczne żądania dotyczące pozyskiwania 
biomasy z odpadów, istotne jest, aby bioenergia nie była wykorzystywana jako 
usprawiedliwienie dla promowania spalania odpadów wobec możliwości pozwalających 
na większą oszczędność zasobów, takich jak ponowne użycie, recycling lub 
kompostowanie;

15. uważa, że biopaliwa nie powinny zastąpić standardów w zakresie wydajności paliwowej 
pojazdów; oczekuje od przemysłu samochodowego, że dołoży on wszelkich starań, dzięki 
którym cel emisji 140 g CO2/km zostanie osiągnięty do roku 2008/9; wzywa Komisję do 
monitorowania postępów i podjęcia dalszych kroków w celu osiągnięcia celu emisji 
120g/km w 2010 r.;

16. podkreśla, że skuteczna i pomyślna polityka energetyczna, która wiąże się z otwarciem 
krajowych rynków energii, jest możliwa tylko drogą europejskiej i międzynarodowej 
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koordynacji; przyjmuje z zadowoleniem zasygnalizowaną przez Komisję skoordynowaną 
strategię; podkreśla potrzebę elastyczności państw członkowskich w celu rozwoju ich 
własnej polityki w ramach UE; wzywa państwa członkowskie do wspierania rozwoju 
krajowych planów działania w sprawie biomasy odzwierciedlających pełne spektrum 
możliwości przekształcania biomasy w energię, budowy kotłowni opalanych biomasą oraz 
do nadania priorytetu inwestycjom o charakterze energetycznym w ramach funduszy 
strukturalnych i funduszu spójności; dostrzega wagę zamówień publicznych i zwolnień 
podatkowych w promowaniu biomasy i biopaliw;

17. wzywa państwa członkowskie do poszukiwania i porównywania za pomocą otwartej 
metody koordynacji najlepszych wzorców wspierania produkcji oraz wykorzystania 
biomasy i biopaliw;

18. wzywa Komisję do zaproponowania koniecznych środków legislacyjnych i regulacyjnych 
w celu osiągnięcia uzgodnionego przez UE założenia, jakim jest 25% udział energii 
odnawialnych w 2020 r. oraz usunięcia wszelkich nieuzasadnionych barier dla rynku 
biomasy i biopaliw, nie pomijając jednakże rozważań dotyczących środowiska i zdrowia, 
na których to opierają się te środki;

19. wyraża przekonanie, że program Inteligentna Energia dla Europy przyczyni się do 
wspierania lokalnych projektów związanych z oszczędzaniem energii i właściwym 
wykorzystaniem naturalnych źródeł ekologicznych.



PE 347.239v02-00 6/9 AD\629965PL.doc

PL

SHORT JUSTIFICATION

In order to increase the share of renewable energy in Europe and to reduce the oil-dependency 
the European Commission urges through the EU Biomass action plan (COM(2005)628) and 
the Communication on the EU Strategy for bio fuels (COM(2006)34), to improve the 
production and use of bio-energy in Europe and in third countries.

The main aim of the Action Plan on Biomass is to reach the target of 150 mtoe (million tonnes 
of oil equivalent) by 2010, more than double of the rate of 2003 (69 mtoe).

Development of this type of energy, mostly obtained by cereal, sugar, oil seed crops, waste 
oils, wood and wood residues will lead, following the action plan, to an increase of 5% of the 
share of renewable energy use within the EU to the 6% reduction of imported energy reliance 
and, would allow a CO2 emissions reduction of 209 mt per year with important benefits for 
the air quality.
Use and production of biomass is expected to play a significant role in employment (250 000 
people) mostly in rural areas as well as in energy price reduction.
The EU plan provides a wide set of measures (31 actions) to improve the development of 
biomass production and use mainly in three areas: transport, electricity and heating.
Member States have to play an important role in extending the use of biomass, by providing 
national biomass action plans as well as tax exemptions and public procurement procedures.

Concerning biofuels, the EU Strategy proposes to promote the production of a wide range of 
products derived from biological material (vegetal oils and animal fats) which is used in a 
liquid form especially as a replacement of fossil fuel, within the EU and in third countries 
(also as an alternative for developing countries affected by the sugar regime cuts). It provides 
a series of measures to improve cost-effective production and in particular second generation 
raw products for biofuels as well as financing research directed to optimise crop production.
The Commission initiative is focused mainly on increasing the demand for biofuels by setting 
obligations requiring fuel supply companies to incorporate a given percentage of biofuels in 
the fuel they place on the market. National targets shares for Member states and stricter 
infringements procedures are inserted on the same purpose.

Your draftsman appreciates the approach taken by the Commission with regard to the aim and 
the measures of the bio-fuel Strategy and the Biomass Action Plan and in particular welcomes 
the opportunity for EU Member States to work together in demonstrating leadership to its 
constituents in a time of instability regarding energy supply and climate change.

A proper intervention is needed now, in order to provide Europe with an effective alternative 
and clean Energy policy including exploiting efficient bio-energy.

This would allow some important environmental benefits like GHG emissions cuts as well as 
the reduction of fossil fuel dependency. Another important aspect of this kind of energy 
generation is that its production can be obtained by small scale processors at urban and rural 
level. This important characteristic enables small communities in Europe and in third 
countries to produce their own energy by using natural resources provided by their own 
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territory.
These district scaled plants provide important savings on transport costs which are fairly 
unsustainable in some third developing countries and also, indirectly, on air pollution 
produced by means of transport.

As the Commission proposes, it is important to act on the demand side, increasing the need of 
bio-energy, by setting obligations and target rather than providing generalized subsidies to 
"energy crops".

To ensure more efficient production and use, research on second generation biofuels should 
be enhanced. These new technologies offer the possibility of using a wider range of 
agricultural and forest waste as raw material and could lower the pressure on land as well as 
the need for biofuel imports. Therefore incentives and tax exemptions should address these 
kinds of more cost-efficient productions.

Nevertheless, to take full advantage of bio-energy, the Commission and all relevant actors 
should take the following serious concerns into account:

First of all, we need to ensure that bio-energy production should not create environmental 
harm. This strategy and the derived increase of demand of bio-energy may entail some risks 
like overexploitation of grounds, e.g. by setting-aside good practices like rotation of crops; as 
well as the destruction of forest and ecosystem especially in third countries, mainly in tropical 
areas. Monocultures induced by external demands in developing countries may cause 
devastating forest clearance, with environmentally but also socially destructive effects like it 
happened for example, as outlined by many NGO's, in South East Asia for the palm oil 
industry.
Therefore, in order to ensure the sustainability of the production of bio-energy a mandatory 
environmental certification is needed which could be the appropriate tool to control the 
environmental impact of plantations. This may be the only way we can avoid the creation of 
solely a cost-oriented market which would encourage destructive and unsustainable practices 
mostly in third countries.
In addition, it should not be underestimated that environmental certification could guarantee 
EU production against an unfair competition, based on environmentally unsustainable 
production in third countries. The EU should improve its effort to make sure that also at 
international level and especially within the WTO such kind of certification should be 
considered admissible.

A second concern is unclear definition of biomass in the legislation of some Member States.
Inorganic waste can be considered as such. It should be made clear that the simple by-product 
of waste incineration should not as such be considered as biomass.

Thirdly, as far as the impact of this strategy on agriculture and CAP reform is concerned, it 
should be stressed that some measures are taken in order to support crops destined to biodiesel 
feedstock: in particular by allowing them to be cultivated in non set-aside land as well as by 
providing energy crop payments as a special investment for energy crops grown on non set-
aside land.
Nevertheless the agricultural production of biofuels should not affect soil fertility and 
therefore should always comply with good environmental practices and sustainable 
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cultivation methods.

Your draftsman welcomes the initiative of organizing the European Biomass Conference and 
Exhibition, the 15th edition of which will be held in Berlin in May 2007, as a unique 
opportunity to gather all actors involved in the development of a sustainable production of 
biomass. In this regard we would suggest that the Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety should participate in this important workshop in order to be updated 
on the recent developments in this field.

Finally, the Renewable Energy Project is a project tailor-made for the European Union. Just 
as the Common Market and the Introduction of the Euro were necessary, but a pipedream for 
many at the time, Renewable Energy Common Policy is next. In a world of high oil prices, 
increasing dependency on a few external non-stable suppliers, new concerns relating to long-
term availability of fossil fuels and the urgency of new greenhouse gas emissions, this can no 
longer be a pipedream but an urgent reality. We need long-term, well thought through 
sustainable policy on Renewable Energy and we need to provide leadership now.
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