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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii na rzecz biomasy i biopaliw
(2006/2082(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji „Plan działania w sprawie biomasy” 
(COM(2005)0628),

– uwzględniając komunikat Komisji „Strategia UE na rzecz biopaliw” (COM(2006)0034),

– uwzględniając dyrektywę 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych1,

– uwzględniając dyrektywę 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 
2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw 
odnawialnych2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 lutego2006 r. w sprawie ogrzewania i chłodzenia z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii3,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Transportu i Turystyki i Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że biomasa powinna być długoterminowo w intensywny sposób 
wykorzystywana jako źródło energii, a jej zastosowanie energetyczne należy 
wykorzystywać w jak największym stopniu, przede wszystkim w leśnictwie i rolnictwie,

B. mając na uwadze, że najlepsze możliwości wykorzystania biomasy daje produkcja energii 
elektrycznej i cieplnej, produkcja paliw oraz przemysł chemiczny,

C. mając na uwadze, że biomasa jest jedynym surowcem zawierającym węgiel spośród 
wszystkich odnawialnych źródeł energii i dlatego należy uwzględnić zarówno 
wykorzystanie energetyczne, jak i produkcję produktów zawierających węgiel,

D. mając na uwadze, że wzmożone wykorzystywanie biomasy może znacznie przyczynić się 
do realizacji trzech głównych celów polityki energetycznej jak bezpieczeństwo dostaw, 
konkurencyjność i przyjazność dla środowiska poprzez redukcję emisji gazów 
cieplarnianych,

  
1 Dz. U. L 283 z 27.10.2001, str. 33.
2 Dz. U. L 123 z 17.05.2003, str. 42.
3 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA-PROV(2006)0058.
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E. mając na uwadze, że dzięki biomasie zmniejsza się zależność od zewnętrznych źródeł 
energii, a na obszarach wiejskich powstają nowe możliwości rozwoju i zatrudnienia,

F. mając na uwadze, że przy wykorzystaniu biomasy obecnie nadal istnieją bariery 
logistyczne i techniczne przejawiające się w stosunkowo niskiej wydajności 
energetycznej, zdecentralizowanym występowaniu, różnorodności stosowanych 
materiałów i syntezie paliw,

G. mając na uwadze, że biopaliwa drugiej generacji (paliwa „Biomass-To-Liquid (BTL)) 
umożliwiają uzyskanie znacznie wyższej wydajności energetycznej niż biopaliwa 
pierwszej generacji (olej roślinny, biodiesel, etanol),

H. mając na uwadze, że dostępna jest technologia produkcji biopaliw drugiej generacji, a 
także istnieje rosnące zapotrzebowanie na wysokowartościowe paliwa oraz odpowiednia 
infrastruktura i technika napędowa,

I. mając na uwadze, że pod względem ekonomicznym na całym świecie możliwe jest 
przestawienie się na wytwarzanie produktów zawierających węgiel poprzez paliwa 
syntetyczne, jak potwierdzają przykłady z Republiki Południowej Afryki i Trynidadu,

J. mając na uwadze, że przy określaniu europejskiej polityki wsparcia biomasy konieczne 
jest zintegrowane podejście, umożliwiające konkurencję w zakresie wszystkich sposobów 
jej zastosowania,

K. mając na uwadze, że plan działania w sprawie biomasy zgodnie z zasadą pomocniczości 
musi umożliwiać państwom członkowskim konieczną swobodę decyzyjną i zapewniać 
elastyczność, aby mogły one same określać własne cele i działania polityczne a także 
instrumenty służące wspieraniu bioenergii,

L. mając na uwadze, że także opłacalność jest ważnym motywem dla ekologicznie
rozsądnego wspierania bioenergii, która, będąc w wysokim stopniu przyjazna dla 
środowiska, opiera się na stabilnej pod względem gospodarczym, długotrwałej podstawie 
finansowania,

M. mając na uwadze, że kwestię krajowej produkcji biomasy oraz jej przywozu należy 
oceniać uwzględniając wsparcie dla rozwoju samodzielnego sektora biomasy w Unii 
Europejskiej,

N. mając na uwadze, że obowiązujące przepisy prawne w Unii Europejskiej powinny zostać 
zbadane pod kątem lepszego wykorzystania biomasy,

O. mając na uwadze, że należy odnaleźć równowagę pomiędzy produkcją żywności a 
wykorzystaniem energetycznym, a wykorzystanie energetyczne stanowi tylko jedną z 
możliwości zastosowania biomasy,

P. mając na uwadze, że wykorzystanie w sektorze chemicznym produktów z tłuszczów 
zwierzęcych i olejów roślinnych stanowi konkurencyjną gałąź gospodarki, której istnienia 
nie należy kwestionować,
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1. przyjmuje z zadowoleniem obydwa komunikaty Komisji w sprawie planu działania w 
sprawie biomasy oraz strategii UE na rzecz biopaliw;

2. podziela ocenę Komisji dotyczącą stanu wykorzystania biomasy i przeszkód dla jej 
dalszego rozpowszechniania w sektorach energetycznych;

3. jest zdania, że na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim należy stworzyć 
przejrzyste i otwarte rynki biomasy, które zostaną zintegrowane w systemie Światowej 
Organizacji Handlu (WTO);

4. wzywa do szybkiego usunięcia barier technicznych i pozostałych barier na szczeblu 
państw członkowskich i Unii Europejskiej;

5. jest zdania, że plan działania w sprawie biomasy i przedstawiony komunikat w sprawie
strategii na rzecz biopaliw stanowią podstawę do podjęcia konkretnych działań;

6. wzywa do wydajnego i zrównoważonego wykorzystywania biomasy, za pomocą 
odpowiednich środków, w sektorze produkcji energii elektrycznej, transportu oraz 
ogrzewania i chłodzenia;

7. uważa, że także na podstawie dobrowolnych umów można zapewnić szybszy rozwój i 
większy stopień wykorzystania biomasy;

8. jest zdania, że przede wszystkim biomasa drzewna ze względu na rozmiary rynku i 
istniejące możliwości zastosowania nadaje się do stworzenia rynków funkcjonujących w 
całej Europie; w związku z tym popiera zamiar Komisji, aby jak najszybciej przedstawić 
plan działania w sprawie leśnictwa;

9. wzywa państwa członkowskie do uzależnienia finansowego wsparcia dla biomasy od 
celów wysokiej wydajności energetycznej i odczuwalnych, wydajnych korzyści dla 
środowiska i bezpieczeństwa dostaw;

10. oczekuje od państw członkowskich wsparcia dla inwestycji służących produkcji biomasy, 
które będzie zgodne z regulacjami strukturalnymi i w zakresie polityki rolnej;

11. oczekuje od państw członkowskich opracowywania krajowych planów działania w 
sprawie biomasy i aktualizacji odpowiednich planów działania, jeśli takie istnieją;

12. wzywa Komisję do zbadania trwałości biomasy we wszystkich dziedzinach zastosowania 
na podstawie naukowych porównań różnych rodzajów biomasy i przedstawienia bilansu 
zgodności z dorobkiem Wspólnoty oraz przekazania sprawozdania Parlamentowi i Radzie 
do końca 2007 r.;

13. oczekuje od Komisji propozycji udzielania wsparcia dla wydajnego i zrównoważonego 
stosowania biomasy w celach ogrzewania i chłodzenia, przede wszystkim w prywatnych 
gospodarstwach domowych;

14. oczekuje, że w związku z badaniem ram prawnych dotyczących odpadów ułatwione 
będzie stosowanie odpadów, które mogą być ponownie przetworzone, jako paliwo. 
Chodzi tu także produkty uboczne rolnej produkcji spożywczej;



PE 376.309v01-00 6/13 PR\621149PL.doc

PL

15. wzywa do otwarcia sieci gazowych na dostarczanie biogazu;

16. oczekuje, że w ramach wspólnej polityki rolnej zostaną uproszczone i rozszerzone na 
wszystkie państwa członkowskie procedury administracyjne dla produkcji i 
wykorzystania bioenergii;

17. wzywa do uznania i wspierania całkowitego spalania roślin takich jak np. zboża;

18. przyjmuje z zadowoleniem cel będący podstawą komunikatu Komisji, aby rozwijać 
stopień wykorzystania energii odnawialnej w formie biopaliw i ich zastosowanie w 
transporcie;

19. wspiera zamiar Komisji, aby trwale wspierać badania i rozwój, w szczególności w 
dziedzinie biopaliw drugiej generacji, i ułatwiać ich techniczne wdrażanie na dużą skalę; 
wskazuje na siódmy program ramowy w dziedzinie badań;

20. uważa za pilnie potrzebne określenie w możliwie najszybszym terminie norm 
technicznych dla biopaliw i dokonanie przeglądu istniejącej dyrektywy 98/70/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości 
benzyny i olejów napędowych1 w celu umożliwienia wyższej zawartości biopaliw w
benzynie i olejach napędowych;

21. wzywa w szczególności do dostosowania obecnie obowiązującej normy EN 14214 w celu 
włączenia kolejnych form biomasy;

22. wspiera utworzenie platformy technologicznej biopaliw wraz z przemysłem;

23. wzywa stanowczo państwa członkowskie do jak najszybszego wdrożenia już określonych 
krajowych celów w zakresie biopaliw;

24. zwraca się do Komisji z prośbą o wprowadzenie certyfikatów umożliwiających
zrównoważoną produkcję biopaliw, obowiązujących zarówno dla biopaliw 
wyprodukowanych w Unii Europejskiej, jak i do niej przywożonych;

25. oczekuje wprowadzenia ogólnoeuropejskiego wymogu domieszek, co nie będzie stało na 
przeszkodzie w wykorzystywaniu alternatywnych możliwości stosowania biopaliw; 
pokłada pod tym względem nadzieję w funkcjonującej konkurencji;

26. dostrzega szansę alternatywnych technologii w sektorze transportu;

27. uważa, że zasadne może być wprowadzenie dłuższego okresu zwolnienia podatkowego 
dotyczącego paliwa, które obowiązywałoby w przypadku stosowania biopaliw w 
wybranych sektorach, jak rolnictwo i leśnictwo, transport wodny i lokalna komunikacja 
publiczna;

28. wspiera Komisję w zamiarze utworzenia jasnych regulacji w ramach negocjacji z WTO, 
które umożliwią rozwój europejskiego sektora biopaliw;

  
1 Dz. U. L 350 z 28.12.1998, str. 58. 
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29. wzywa do zakwalifikowania biopaliw w WTO, przynajmniej tymczasowo, jako 
produktów wrażliwych i co za tym idzie, wyłączenie ich na określony czas z zastosowania 
zasady obniżania opłat celnych;

30. uważa za konieczne przedłożenie do końca 2007 r. sprawozdania Komisji w sprawie 
warunków produkcji i wywozu biopaliw w najważniejszych krajach, w których są one
produkowane;

31. jest przekonany, że zielona technologia genetyczna powinna istotnie przyczynić się do 
rozwoju wysokoenergetycznej i jednocześnie przyjaznej dla środowiska biomasy;

32. wzywa do stworzenia we wszystkich państwach członkowskich odpowiednich zachęt do 
upraw energetycznych i zaproponowania uproszczenia regulacji w zakresie dopłat do 
upraw energetycznych;

33. uważa, że w celu energetycznego wykorzystania biomasy należy udostępnić także środki
z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

34. wzywa do znacznego zwiększenia maksymalnego gwarantowanego areału określonego w 
regulacji dotyczącej dopłat do upraw energetycznych i wynoszącego 1,5 mln ha oraz do
niewyłączania z tej regulacji żadnych upraw;

35. wzywa do stworzenia jednolitych ram na szczeblu europejskim, aby także w krajach, 
gdzie bioenergia nie odgrywa jeszcze żadnej roli, udostępnianie biomasy do celów 
energetycznych było priorytetem;

36. wyraża przekonanie, że zrównoważona produkcja i wykorzystanie biomasy oferuje 
znaczne korzyści dla krajów rozwijających się, a w Unii Europejskiej należy wspierać 
intensywny transfer technologii z krajami trzecimi oraz eksport technologii 
bioenergetycznych;

37. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Wiosną 2006 r. Komisja Europejska przedstawiła zieloną księgę na temat polityki 
energetycznej w UE. Jej głównymi celami są konkurencyjne, zrównoważone i bezpieczne
dostawy.

W szerszym kontekście należy tu także zaliczyć plan działania w sprawie biomasy i 
strategię UE na rzecz biopaliw. Biomasę należy bez wątpienia traktować jako ważny 
element w realizacji tych celów. Obecnie już około połowa wykorzystywanej w UE 
energii odnawialnej otrzymywana jest z biomasy.

Za pomocą planu działania w sprawie biomasy opisane są działania służące wsparciu 
wykorzystania biomasy, produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej, wykorzystania w 
sektorze transportu i inne działania związane z zaopatrzeniem w biomasę i badaniami, a 
także aspekty finansowe.

Jednocześnie ma miejsce ocena skutków. W jej wyniku Komisja sformułuje wnioski 
odpowiednie do specyficznej oceny skutków i opinii Parlamentu.

Obecnie UE pokrywa przy pomocy biomasy 4% swojego zapotrzebowania na energię. Do 
roku 2010 wykorzystanie biomasy sięgające 69 mtoe1 w 2003 r. ma się zwiększyć ponad 
dwukrotnie, co oznacza, że zgodnie z oceną Komisji możliwy jest wzrost wykorzystania 
biomasy do ok. 150-187 mtoe do 2010 r.

Wsparcie wykorzystania biomasy pozostaje w zgodzie ze sformułowanymi celami 
stosowania źródeł energii odnawialnej w UE, zakładającymi osiągnięcie poziomu 12% do 
2010 r., z czego 21% ma być wykorzystywane w sektorze energii elektrycznej a 5,75% w 
sektorze biopaliw.

  
1 milion ton ekwiwalentu ropy
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Koszty i korzyści wykorzystania biomasy

Biomasa jako jedyna wśród odnawialnych źródeł energii zawiera węgiel i dlatego jest 
szczególnie ważna w wytwarzaniu produktów zawierających węgiel. Z tego powodu 
należy rozważyć energetyczne wykorzystanie tej alternatywy. Wykorzystanie 
energetyczne przyczynia się do dywersyfikacji zaopatrzenia Europy w energię i może 
doprowadzić do zmniejszenia uzależnienia od przywozu. Ponadto należy założyć 
odczuwalną redukcję emisji gazów cieplarnianych w przypadku stosowania biomasy w 
sektorze ogrzewania i chłodzenia, transporcie i produkcji energii elektrycznej. Dzięki 
temu z pewnością możliwe jest stworzenie nowych miejsc pracy, lecz dane dotyczące tej 
kwestii są różne i oscylują w granicach 200 000 – 300 000 miejsc. Zwiększone 
wykorzystanie biomasy przynosi korzyści szczególnie dla obszarów wiejskich. Szybszy 
rozwój i większy stopień wykorzystania biomasy możliwy jest także na podstawie 
dobrowolnych umów w zakresie gospodarki energetycznej, przemysłu olejów 
mineralnych, samochodowego, gospodarki rolnej, gospodarki odpadami i leśnictwie. 
Doświadczenie pokazuje, że konkretne wytyczne i przepisy odnoszą skutek dopiero po 
długotrwałej fazie wdrażania w państwach członkowskich.

Ogrzewanie biomasą

Wykorzystanie biomasy w ogrzewnictwie mieszkaniowym i przemysłowym jest proste i 
tanie w porównaniu z innymi surowcami grzewczymi, zarówno jeśli chodzi o pozyskanie 
urządzeń, jak i surowca. Istnieją nowe technologie pozwalające na przekształcenie drewna 
i czystych odpadów w formę znormalizowanych peletów zapewniające odpowiednie 
zaopatrzenie konsumentów. W zakresie wytwarzania energii cieplnej istnieją szanse 
rozwoju, które już obecnie zaznaczają się we wzroście rynku biomasy. Dlatego Komisja 
musi zagwarantować, aby w państwach członkowskich przyspieszono proces wdrażania 
prawa wspólnotowego w zakresie kogeneracji 2004/8/WE. Poprawa wydajności kotłów 
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na biomasę w gospodarstwach domowych związana jest z dostosowaniem dyrektywy 
2005/32/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla produktów wykorzystujących energię.

Biomasa w kotłowniach osiedlowych

Miliony obywateli UE obsługują kotłownie. Celem jest rozbudowa nowych kotłowni. 
Komisja Europejska słusznie wzywa państwa członkowskie, aby dokonały wpisu usługi 
ogrzewania zbiorowego do wykazu towarów i usług, do których stosuje się obniżoną 
stawkę podatku VAT (COM (2003) 397), jak ma to miejsce np. w przypadku 
opodatkowania gazu ziemnego i energii elektrycznej. Ponadto należy stworzyć 
możliwości dostarczania biogazu do sieci przesyłowych gazu w celu wsparcia dystrybucji 
i rozwoju urządzeń wykorzystujących biogaz.

Energia elektryczna z biomasy

Energię elektryczną można wytwarzać z biomasy za pomocą różnych technologii. Można 
dodawać biomasę jako dodatkowy materiał przy spalaniu węgla lub gazu. Centralne 
elektrownie jak np. w Danii lub Finlandii pracują w ten sposób bardzo wydajnie. Ciepło 
powstające podczas produkcji energii elektrycznej powinno się jednak wykorzystywać 
przy pomocy instalacji działających na zasadzie kogeneracji. Dlatego państwa 
członkowskie i Komisja powinny wspierać osiąganie takich podwójnych korzyści. 
Zasadniczo dyrektywa w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych ustala ramy w zakresie biomasy 
wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej (2001/77/WE).

Biopaliwa

Dyrektywa 2003/30/WE w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych 
paliw odnawialnych określa procentowy udział biopaliw w rynku: 2 % w roku 2005 oraz 
5,75 % w roku 2010 dla wszystkich państw członkowskich UE.

Obecnie około 90% biopaliw produkowane jest z rodzimych surowców, a tylko 10% 
pochodzi z przywozu. Z 97 mln ha dostępnej powierzchni upraw wykorzystuje się 
zaledwie 1,8 mln ha do produkcji surowców do wytwarzania biopaliw (2005 r.). Udział 
biodiesla w całkowitym zużyciu biopaliw wynosi 70-80%.

Godne uwagi są duże różnice w obecności biopaliw na rynkach poszczególnych państw 
członkowskich. Należy przy tym zauważyć, że udział biopaliw we wszystkich 25 
państwach UE w 2005 r. wynosił poniżej 2%.

Niektóre państwa członkowskie w celu wsparcia biopaliw wykorzystują możliwość 
zwolnień podatkowych dotyczących paliwa, co podlega kontroli w ramach pomocy 
państwa. Ponadto część państw członkowskich zobowiązała firmy zajmujące się 
dostarczaniem paliwa do dodawania większej ilości procentowej biopaliw do normalnych 
paliw. Oznacza to, że państwa członkowskie wykorzystują dwa mechanizmy, aby 
wdrożyć dyrektywę w sprawie biopaliw: 1) zwolnienia podatkowe, 2) stosowanie 
obowiązku dodawania biopaliw do paliw normalnych.
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Dodawanie określonej ilości procentowej biopaliw do paliw konwencjonalnych może 
stanowić rozwiązanie trudności związanych ze zwolnieniami podatkowymi i dlatego 
powinno być stosowane w całej UE. Zasadniczo należy stwierdzić, że długoterminowo 
należy preferować biopaliwa drugiej generacji. Należy z zadowoleniem przyjąć 
utworzenie platformy technologicznej biopaliw wspólnie z przemysłem.

Równoważenie przywozu i wywozu

Biopaliwa są przedmiotem obrotu na rynkach światowych. Podejście oparte na idei 
samowystarczalności gospodarczej UE nie jest możliwe. Należy jednak stwierdzić, że 
wsparcie produkcji krajowej powinno być absolutnym priorytetem.

Istnieją różne sposoby osiągnięcia 5,75 % udziału biopaliw w rynku w 2010 r..

Można podjąć następujące działania:

1. wniesienie poprawki do normy EN14214 w celu umożliwienia zastosowania szerszej 
gamy olejów roślinnych przy produkcji biodiesla;

2. sformułowanie warunków dostępu do rynku przywożonego bioetanolu w taki sposób, aby 
umożliwić rozwój przemysłu europejskiego;

3. zmiana dyrektywy o biopaliwach i dostosowanie do stanu rozwoju badań;

4. wsparcie dla krajów rozwijających się (w ramach WTO oraz poprzez europejski transfer 
technologii).

Ponadto należy przeprowadzić przegląd odpowiednich norm w zakresie jakości paliw. 
Należy też usunąć bariery techniczne (problematyka rurociągów naftowych z mieszanką 
etanolu z benzyną).

Długoterminowo należy wziąć pod uwagę, że etanol może przyczynić się do spadku 
popytu na olej napędowy w Europie. Byłoby to w szczególności korzystne także dla rynku 
europejskiego, ponieważ istnieją większe możliwości produkcji bioetanolu niż biodiesla. 
Dlatego należy wspierać wykorzystanie etanolu do uzupełniania popytu na olej napędowy. 
Silniki diesla mogą zostać odpowiednio zmodyfikowane w celu zapewnienia 
zastosowania w nich 95% etanolu. W tym celu należy dokonać przeglądu normy 
EN 14214.

Zasadniczo należy rozważyć zastąpienie metanolu etanolem przy produkcji biodiesla, co 
byłoby możliwe dzięki odpowiedniej zmianie normy.

Komisja powinna opracować procedurę certyfikacji w celu zapewnienia zrównoważonej 
produkcji biopaliw, niezależnie od tego, czy produkowane są w UE czy przywożone. 
Ponadto do końca 2007 r. Komisja musi przedstawić sprawozdanie zawierające analizę i 
ocenę warunków produkcji i wywozu biopaliw w najważniejszych krajach, w których są 
one produkowane.

Wspólna polityka rolna (WPR)



PE 376.309v01-00 12/13 PR\621149PL.doc

PL

Dzięki reformie możliwe stało się także wsparcie dla upraw energetycznych 
(nieżywnościowych). W przyszłości należy w większym stopniu zająć się badaniem 
upraw nieżywnościowych w celu zapewnienia bardziej wydajnego wykorzystania 
powierzchni upraw (technologia genetyczna). Zwiększony zakres upraw energetycznych 
może zapewnić rolnikom dodatkowe możliwości dochodu, lecz nie zastąpi produkcji 
żywności lub pasz. Należy zdecydować na szczeblu regionalnym i lokalnym, jakie gatunki 
roślin energetycznych będą uprawiane.

Należy zapewnić wsparcie ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dla energetycznego wykorzystania biomasy i zwiększyć określony
zagwarantowany maksymalny areał w regulacjach dotyczących dopłat do upraw 
energetycznych do powyżej 1,5 mln ha.

Leśnictwo

Obecnie około 35 % produkcji drzewnej z lasów UE pozostaje niewykorzystane. Dlatego 
Komisja powinna możliwie jak najszybciej przedstawić plan działania w sprawie 
leśnictwa.

Odpady

Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów jest obecnie poddawana przeglądowi. Pilnie 
konieczne jest wsparcie dla technologii recyklingu i odzysku odpadów. Ponadto należy 
zagwarantować ułatwienie stosowania przetwarzalnych odpadów jako paliw. Dotyczy to 
także produktów ubocznych rolnej produkcji spożywczej.

Logistyka

Doskonalenie łańcucha dostaw, a w szczególności handlu peletami i wiórami została już 
zapoczątkowana przy wsparciu programu „Inteligentna energia dla Europy”. Wciąż
jednak istnieje znaczna potrzeba działań w państwach członkowskich, aby stworzyć 
trwale funkcjonujący rynek w UE.

Państwa członkowskie powinny przedstawić krajowe plany działania w sprawie biomasy 
w celu zagwarantowania, że każde z nich przyczynia się do osiągnięcia celów europejskiej 
polityki energetycznej, czyli bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności i trwałości.

Wsparcie

Wsparcie finansowe dla biomasy ze strony UE może mieć miejsce w ramach funduszy
strukturalnych i funduszu spójności we wspieranych regionach. Konieczne jest 
zintegrowane podejście, które w optymalny sposób połączy możliwości wsparcia ze 
strony UE z możliwościami państw członkowskich.

W szczególności należy zapewnić wsparcie badań i rozwoju, aby w przyszłości biomasa 
mogła być długoterminowo lepiej i wydajniej wykorzystywana jako paliwo, do produkcji 
energii elektrycznej, do celów ogrzewania i chłodzenia, w inteligentnych sieciach 
energetycznych, w zakresie nauk biologicznych i biotechnologii na rzecz procesów 
niespożywczych, w koncepcjach biorafinerii i do produkcji biopaliw drugiej generacji. 
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Wnioski

Wsparcie i rozwój wykorzystania biomasy w Unii Europejskiej niosą ze sobą wiele 
możliwości. Biomasa nie może być jednak panaceum na problemy przyszłego 
zaopatrzenia w energię w UE.

Obok wykorzystania energetycznego należy umożliwić wszystkie inne rodzaje 
zastosowania. Nie ma jednej drogi do zwiększenia stopnia wykorzystania biomasy i 
biopaliw. Dlatego zadaniem UE i państw członkowskich jest pozostawienie tego procesu 
optymalnego wykorzystania konkurencji i stworzenie ku temu jednolitych warunków 
ramowych.


