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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1496/2010, którą złożył Dominik Lewe (Niemcy) w sprawie definicji 
biopaliwa 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o przekazanie najnowszych zasad dotyczących biopaliwa 
oraz zmiany jego definicji, przekonując, że do chwili obecnej nie uwzględniono trwałości 
biopaliwa ani jego wpływu na środowisko. Wyraża on zaniepokojenie w związku 
z wylesianiem oraz utratą różnorodności biologicznej w wyniku produkcji biopaliwa jako 
obowiązkowego dodatku paszowego. Składający petycję uważa, że produkt ten powinno się 
określać jako biopaliwo tylko wówczas, gdy ma on mniejszy wpływ na środowisko niż 
paliwo konwencjonalne. Twierdzi on, że prawdziwe biopaliwa to paliwa produkowane 
z drewna drzew hodowanych specjalnie w tym celu lub z metanu pochodzenia naturalnego. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składający petycję zwraca się o ustanowienie nowych zasad dotyczących biopaliwa, 
twierdząc, że dotychczas nie uwzględniono trwałości biopaliwa ani jego wpływu na 
środowisko. Wyraża on zaniepokojenie w związku z wylesianiem oraz utratą różnorodności 
biologicznej w wyniku produkcji biopaliwa. Ponadto opowiada się za zmianą definicji 
biopaliw, uważając, że określenie biopaliwa (tj. paliwa płynne wyprodukowane z biomasy) 
powinno być stosowane jedynie wówczas, gdy ogólny ślad biologiczny („biologischer 
Rucksack”) jest mniejszy niż w przypadku paliw konwencjonalnych.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

W przepisach UE definiuje się „biopaliwo” jako „płynne lub gazowe paliwo dla transportu, 
produkowane z biomasy”. Powyższa definicja odnosi się wyłącznie do biologicznego 
pochodzenia tego paliwa i sama w sobie nie służy oddaniu jakościowej oceny dotyczącej 
środowiskowych (lub innych) zalet biopaliwa. Komisja nie podziela poglądu, zgodnie z 
którym biopaliwa – z definicji – mogą być jedynie „korzystne” lub „lepsze” w odniesieniu do 
paliw konwencjonalnych. Wręcz przeciwnie, produkcja biopaliw może mieć istotne 
oddziaływanie na środowisko. Dlatego też UE ustanowiła kryteria zrównoważonego rozwoju 
dla biopaliw określone w dyrektywach w sprawie odnawialnych źródeł energii i w sprawie 
jakości paliwa1. 

Kryteria te odnoszą się do minimalnych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w 
porównaniu z paliwami kopalnymi, ochrony terenów zasobnych w pierwiastek węgla (w tym 
obszarów stale zalesianych) oraz do terenów o wysokiej różnorodności biologicznej. 
Biopaliwa, które stanowią element służący osiągnięciu zgodności z zaleceniami zawartymi 
we wspomnianej powyżej dyrektywie, bez względu na to, czy uprawa surowców odbywała 
się na obszarze UE lub poza nim, muszą odpowiadać kryteriom zrównoważonego rozwoju, 
aby zostały zaliczone na poczet celów przedmiotowych dyrektyw lub kwalifikowały się do 
wsparcia z projektów państw członkowskich dotyczących biopaliw. 

Ponadto w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii wspiera się szczególnie 
biopaliwa produkowane z odpadów, resztek, niespożywczego materiału celulozowego i z 
materiału lignocelulozowego poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym tego rodzaju 
biopaliwa – w porównaniu z innymi biopaliwami – zaliczane są podwójnie na poczet celu 
dyrektywy dotyczącego 10-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie oraz na poczet zobowiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, nakładanych 
przez państwa członkowskie na podmioty gospodarcze. 

Co więcej, zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz 
dyrektywy w sprawie jakości paliwa, Komisja Europejska przyjęła w dniu 22 grudnia 2010 r. 
sprawozdanie w sprawie pośredniej zmiany użytkowania gruntów spowodowanej 
korzystaniem z biopaliw oraz biopłynów2, odnosząc się między innymi do prac analitycznych 
nad wpływem na światowe emisje gazów cieplarnianych, a także przedstawiając podejście 
Komisji Europejskiej do tej kwestii. Komisja prowadzi obecnie końcowe prace nad oceną 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie 
uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), 
Dz.U. L 140 z 5.6.2009; dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i 
olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do 
specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca 
dyrektywę 93/12/EWG, Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
2COM (2010) 811, dostępny na stronie 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm.
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skutków możliwego wniosku ustawodawczego dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie jakości paliwa w odniesieniu do 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

Wniosek

Wydaje się, że składający petycję nie zna nowych ram prawnych istniejących już na szczeblu 
UE i odnoszących się do kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw. Jednym z 
powodów tej sytuacji może być fakt, że datą transponowania tych przepisów przez państwa 
członkowskie był 5 grudnia 2010 r., czyli jeden dzień przed złożeniem przedmiotowej petycji, 
zatem składający petycję mógł jeszcze nie zauważyć skutków tych nowych ram UE. Komisja 
nie zgadza się z poglądem, że termin „biopaliwa” powinien być zarezerwowany do tych 
paliw, które są w jakikolwiek sposób lepsze od konwencjonalnych rozwiązań alternatywnych. 
Tego rodzaju podejście byłoby sprzeczne z ustalonymi przepisami i konwencjonalną 
terminologią i pozostawiłoby definicyjną próżnię.


