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Przedmiot: Petycja 0140/2012, którą złożył Peter Marek (Niemcy) w sprawie paliw 
niezawierających środków spożywczych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się ustanowienia europejskich przepisów mających zapobiegać 
dodawaniu środków spożywczych do paliw dla pojazdów silnikowych (bioetanol itp.) lub 
przynajmniej wprowadzających wymóg wskazywania dokładnej wartości procentowej 
dodanych roślinnych środków spożywczych. Obecnie używa się jedynie określenia „do”. 
Składający petycję uważa, że dodawanie środków spożywczych jest nieodpowiedzialne z 
ekologicznego, ekonomicznego i etycznego punktu widzenia. Domaga się, aby co najmniej 
jedno paliwo niezawierające środków spożywczych było dostępne dla osób, które nie są 
zwolennikami wykorzystywania tych środków do wytwarzania energii. Zdaniem składającego 
petycję istnieją lepsze i skuteczniejsze metody produkowania paliwa, na przykład dzięki 
wykorzystaniu ogniw słonecznych i energii wiatru. Składający petycję zastanawia się ponadto 
nad istotą polityki Unii Europejskiej w zakresie zwalczania głodu w kontekście wzrostu cen 
żywności oraz utraty różnorodności wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania gruntów 
rolnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

W kwietniu 2009 r. przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa w sprawie odnawialnych 
źródeł energii), która była częścią pakietu klimatyczno-energetycznego UE na rzecz walki ze 
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zmianami klimatu i wzrostu bezpieczeństwa energetycznego UE, promowania rozwoju 
technologicznego i innowacji oraz wspierania zatrudnienia i rozwoju regionalnego, zwłaszcza 
na obszarach wiejskich i odizolowanych. Dyrektywa zawiera – obok celu ogólnego 
zakładającego, że w 2020 r. 20% energii we Wspólnocie pochodzić będzie ze źródeł 
odnawialnych – również cele indywidualne dla każdego państwa członkowskiego, zgodnie z 
którymi w 2020 r. co najmniej 10% energii w sektorze transportu pochodzić będzie ze źródeł 
odnawialnych1.

Wprowadzenie w życie dyrektywy, włączając w to zaprojektowanie systemów wsparcia 
promujących rozwój energii odnawialnej, leży w obowiązku państw członkowskich. Zgodnie
z krajowymi planami działania w zakresie energii odnawialnej, przedstawionymi na mocy tej 
dyrektywy przez państwa członkowskie, zamierzają one wykorzystywać 8,5% biopaliw 
pierwszej generacji, 1% biopaliw drugiej generacji i 1% energii elektrycznej pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, przy czym najwięcej tej ostatniej głównie w pociągach, a nie w 
samochodach. 

Unijna dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii ma na celu zapewnienie jasnych 
ram prawnych w zakresie zrównoważonego rozwoju biopaliw, które obowiązywałyby we 
wszystkich państwach członkowskich. Takie same postanowienia zawiera również dyrektywa 
UE w sprawie jakości paliw, w której określono minimalne wymogi w odniesieniu do paliw, 
mając na uwadze ochronę zdrowia i środowiska naturalnego, oraz wyznaczono cel 
ograniczenia cyklu życia emisji gazów cieplarnianych z paliw2.

Unijny system zapewnienia zgodności biopaliw z zasadami zrównoważonego rozwoju to dziś 
najbardziej kompleksowy i zaawansowany system na świecie, który obowiązuje zarówno w 
przypadku biopaliw produkowanych w kraju, jak i importowanych. Unijne kryteria 
zrównoważonego rozwoju wymagają, aby biopaliwa prowadziły do zaoszczędzenia 
minimalnej ilości gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi. Ponadto 
obowiązują ograniczenia odnoszące się do terenów, na których uprawia się rośliny służące do 
produkcji biopaliw. Celem tych postanowień jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz 
ochrona gleb bogatych w węgiel. Wprowadzanie w życie powyższych kryteriów egzekwują 
państwa członkowskie, w których stosowane są biopaliwa. Kwestie społeczne i ekologiczne 
związane z produkcją biopaliw – włączając ochronę środowiska, bezpieczeństwo żywności i 
wykorzystanie zasobów wody, gruntów i gleb – objęte są dodatkowymi ustaleniami, takimi 
jak dobrowolne systemy certyfikacji biopaliw oraz wymogi w zakresie monitoringu i 
sprawozdawczości.

Na mocy art. 17 ust. 7 dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii Komisja co dwa lata 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wpływu 
zwiększonego popytu na biopaliwa na zrównoważony rozwój społeczny we Wspólnocie i w 
państwach trzecich oraz na temat wpływu polityki wspólnotowej w zakresie biopaliw na 
dostępność artykułów spożywczych w przystępnych cenach, a także na szersze kwestie 
związane z rozwojem. Pierwsze dwuletnie sprawozdanie Komisji zostanie opublikowane 
przed końcem 2012 r. Sprawozdanie to zostanie udostępnione na stronie internetowej Komisji 
poświęconej energii ze źródeł odnawialnych:
                                               
1 Dyrektywa 2009/28/WE
2 Dyrektywa 2009/30/WE
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http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Unia Europejska zapewnia wsparcie poprzez prawodawcze i finansowe zachęty w zakresie 
ułatwiania rozwoju i wprowadzania nowych technologii z myślą o masowej produkcji 
zaawansowanych biopaliw (pochodzących z upraw przeznaczonych do celów 
niespożywczych) oraz w zakresie technologii dla sektora transportu, które wiążą się z 
wykorzystaniem innych źródeł energii odnawialnej (przynajmniej częściowo), np. 
samochodów elektrycznych oraz zasilanych wodorem lub biometanem. Komisja spodziewa 
się, że pierwsze zakłady masowo produkujące – z upraw przeznaczonych do celów 
niespożywczych – zaawansowane biopaliwa przyczynią się do pokrycia do 4% 
zapotrzebowania na energię w sektorze transportu do roku 2020 r.1. 

Komisja poważnie podchodzi do obaw konsumentów dotyczących jakości i przejrzystości 
informacji dotyczących paliw transportowych. Wspomniana powyżej dyrektywa w sprawie 
jakości paliw zobowiązuje państwa członkowskie do dostarczenia konsumentom należytych 
informacji dotyczących zawartości biopaliw w benzynie i biodieslu. Jednakże, zgodnie z 
zasadą pomocniczości, obecne ustawodawstwo unijne nie precyzuje, w jaki sposób przepisy 
te mają zostać wprowadzone w życie. Za ich wdrożenie odpowiadają państwa członkowskie. 
W 2012 r. Komisja rozpoczęła dialog z zainteresowanymi stronami na temat sposobów 
poprawienia znakowania paliw na stacjach benzynowych. 

Podsumowanie

Komisja jest przekonana, iż biopaliwa mogą w pozytywny sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii na rok 2010, o ile wszystkie problemy 
związane ze zrównoważonym rozwojem zostaną odpowiednio rozwiązane. Związane z 
produkcją biopaliw kwestie społeczne i środowiskowe objęte są ustawodawstwem UE. UE 
wspiera również rozwój oraz rozpowszechnianie zaawansowanych biopaliw i alternatywnych 
paliw transportowych. 

Dyrektywa w sprawie jakości paliw zobowiązuje państwa członkowskie do dostarczenia 
konsumentom należytych informacji dotyczących zawartości biopaliw w benzynie i biodieslu. 
Za jej wdrożenie odpowiadają państwa członkowskie.
Obecnie nie istnieją zharmonizowane standardy unijne dotyczące znakowania paliw w transporcie 
drogowym sprzedawanych na stacjach paliw. W 2012 r. Komisja rozpoczęła dialog z 
zainteresowanymi stronami na temat sposobów poprawienia znakowania paliw na stacjach 
benzynowych. 

W świetle powyższego Komisja jest zdania, iż obawy składającego petycję są w odpowiedni 
sposób uwzględnione w przepisach i strategiach politycznych UE.

                                               
1 Komunikat „Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii” 
COM(2012)271 final


