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Przedmiot: Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i biomasy

1. Projekt komunikatu Komisji zawierający wytyczne w sprawie wdrożenia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju biopaliw budzi szereg wątpliwości co do integralności 
środowiskowej poglądów Komisji w odniesieniu do interpretacji systemu zrównoważonego 
rozwoju. Projekt wytycznych proponuje między innymi uznanie plantacji palm olejowych za 
obszary stale zalesione, a więc przekształcenie lasów tropikalnych w plantacje palm 
olejowych byłoby zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju na mocy dyrektywy 
w sprawie odnawialnych źródeł energii, a w konsekwencji także na mocy dyrektywy 
w sprawie jakości paliw. Czy Komisja mogłaby wyjaśnić swoją interpretację kryteriów 
określonych w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii, w szczególności 
w zakresie definicji obszarów stale zalesionych?

2. Pod naciskiem Parlamentu Europejskiego jeden z przepisów dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii zobowiązuje Komisję do oceny skutków pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów oraz do zaproponowania konkretnych środków na rzecz 
zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych spowodowanej pośrednią zmianą sposobu 
użytkowania gruntów. Czy Komisja mogłaby przedstawić postępy w analizie wprowadzenia 
czynnika, jakim jest pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów, do obliczania wielkości 
emisji gazów cieplarnianych w przypadku biopaliw?
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3. Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii zobowiązywała Komisję do 
przedstawienia do końca 2009 r. sprawozdania w sprawie wymogów dotyczących systemu 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zastosowań biomasy w wytwarzaniu energii, 
w razie potrzeby wraz z wnioskami ustawodawczymi. Czy Komisja może wyjaśnić przyczyny 
opóźniania tego sprawozdania i przedstawić podsumowanie wyników konsultacji 
z zainteresowanymi stronami? Czy Komisja zamierza przedstawić wniosek w sprawie 
wiążących kryteriów zrównoważonego rozwoju w przypadku wykorzystywania energii 
z biomasy?


