Uwarunkowania i oddziaływanie
europejskiej polityki biopaliwowej
Istnieje pilna potrzeba reform, aby wstrzymać rozwój niezrównoważonych biopaliw
i promować właściwe rozwiązania dla dekarbonizacji naszego systemu transportowego.

Polityka UE
PALIWO TRANSPORTOWE W UE
DO 2020

Biopaliwa i Dyrektywa o energii odnawialnej
(Renewable Energy Directive - RED)
Do roku 2020, kraje członkowskie UE są zobowiązane do
zaspokajania 10% energii w transporcie drogowym ze źródeł
odnawialnych, głównie ze spalania biopaliw. RED określa kryteria zrównoważoności, które mają zapobiec niektórym bezpośrednim zmianom w użytkowaniu gruntów i określa minimalne
ograniczenia emisji CO2 w porównaniu z paliwami kopalnymi,
którym powinny sprostać biopaliwa, aby zakwalifikować się
do przedmiotowego systemu (i otrzymać krajowe subsydia).
Kryteria te nie uwzględniają obecnie środków umożliwiających
oszacowanie ogromnych emisji węgla, spowodowanych ekspansją rolnictwa w celu zaspokojenia dodatkowego popytu na
biopaliwa - tzw. pośrednimi zmianami użytkowania gruntów
(Indirect Land-Use Change - ILUC).

10% BIOPALIW
Biopaliwa i Dyrektywa w sprawie jakości paliwa
(Fuel Quality Directive - FQD)
Ten akt prawny nakłada na dostawców paliwa wymóg ograniczenia śladu węglowego jednostki paliwa transportowego
o 6% do roku 2020 - jedynym dozwolonym sposobem osiągnięcia tego celu jest zużywanie większej ilości biopaliw.
Te same kryteria zrównoważoności biopaliw przyjęte w RED
obowiązują również w ramach FQD, i tak samo nie uwzględniają emisji związanych z ILUC.

Czym są pośrednie zmiany użytkowania gruntów?
Polityka UE wygenerowała wzrost popytu na biopaliwa, zwiększając globalne zapotrzebowanie na grunty rolne. Aby je zaspokoić, wrażliwe ekosystemy i rezerwuary węgla, takie jak lasy,
torfowiska i użytki zielone, są przekształcane w pola uprawne.
Skutkuje to utratą bioróżnorodności i znaczącym wzrostem emisji gazu cieplarnianego w związku z zaorywaniem gleby i usuwaniem roślinności.
Ze względu na ILUC, należy spodziewać się wyemitowania do
atmosfery dodatkowych 313-646 megaton ekwiwalentu CO2
w latach 2011-2020. Odpowiada to pojawieniu się dodatkowych 14-29 mln samochodów na drogach Europy w roku 2020.1

Szacuje się, iż do roku 2020,
łącznie 4,7-7,9 mln ha ziemi
- co stanowi obszar dorównujący powierzchni Irlandii
- zostanie przekształconych
na cele gospodarki rolnej,
aby sprostać dodatkowemu
zapotrzebowaniu na biopaliwa w UE27.2

Rzeczywista emisja CO2 z biopaliw (z uwzględnieniem ILUC)

Stężenie węgla (w gramach ekwiwalentu CO2 na MJ paliwa)

Poszczególne rodzaje upraw wywołują różny poziom emisji związanej ILUC, a surowce do produkcji biodiesla należą do najbardziej
uciążliwych. Zgodnie z oceną ze strony Komisji Europejskiej, bio-
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diesel z oleju palmowego, soi lub rzepaku powoduje większą emisję niż olej napędowy z konwencjonalnej ropy naftowej.3
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Aby osiągnąć rzeczywistą redukcję emisji gazów cieplarnianych, absolutnie konieczne jest,
aby emisje węgla zostały poprawnie oszacowane zarówno dla biopaliw jak i paliw kopalnych. W przypadku biopaliw oznacza to uwzględnienie w kalkulacji współczynników ILUC.

Bieżące i prognozowane zużycie biopaliw w UE
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2020

Jedna piąta biopaliw w roku 2011 pochodziła z importu

MTOE: megatona oleju ekwiwalentnego
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30,4 MTOE

70% BIODIESEL

23% BIOETANOL
7% INNE PALIWA

Wpływ biopaliw na produkcję żywności i zmienność jej cen
UDZIAŁ PRODUKCJI BIOPALIW W GLOBALNEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI6:

2007-2009

2021 (przy dzisiejszej polityce)

20% łącznej produkcji
trzciny cukrowej

34% łącznej produkcji
trzciny cukrowej

9% roślin oleistych i zbóż
gruboziarnistych

30% roślin oleistych i zbóż
gruboziarnistych

WPŁYW NA POSZCZEGÓLNE REGIONY - OBECNIE PRODUKCJA BIOPALIW POCHŁANIA:

65% oleju roślinnego

50% trzciny cukrowej

40% kukurydzy

PROGNOZOWANY WPŁYW NA ŚWIATOWE CENY ŻYWNOŚCI DO ROKU 20217:

oleje roślinne ↑36%

kukurydza ↑22%

cukier ↑21%

rośliny oleiste ↑20%

Poziom cen jest znacznie wyższy niż byłby wówczas, gdyby nie produkowano biopaliw zdaniem FAO, OECD, Banku Światowego, które zalecają: Rządy krajów grupy G20 powinny
znieść zapisy obecnych polityk krajowych, które subsydiują (lub nakazują) produkcję lub konsumpcję biopaliw.
Price volatility in Food and Agricultural Markets: Policy responses. 2011. Raport przygotowany przez FAO, IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, WFP,
Bank Światowy, WTO, IFPRI i UN HLTF.

Subsydia publiczne w wymiarze globalnym8
Biopaliwa uwzględnione w RED i FQD, kwalifikują się do dopłat bezpośrednich ze strony krajowych rządów, ulg podatkowych lub obligatoryjnego stosowania jako domieszki do paliw, co ostatecznie skutkuje przeniesieniem kosztów na konsumentów.

biopaliwa

22 mld USD

energetyka
wiatrowa

18 mld USD

energetyka
słoneczna

12 mld USD

Biopaliwa - główny odbiorca publicznych subsydiów wśród odnawialnych źródeł energii w roku 2012 (pomimo że korzyści środowiskowe
ze(Fot.
stosowania
biopaliw budzą o wiele więcej wątpliwości).
Marek Jobda)

Woda
Rolnictwo ma około 70% udziału w konsumpcji wody słodkiej na
świecie, który już obecnie zmaga się ze niedoborem wody pitnej

i rosnącym zapotrzebowaniem na żywność dla zwiększającej się
populacji. Biopaliwa zwiększają tę presję.

=

1 l biopaliwa
= 2500 l wody9

Bioróżnorodność
Zmiany w użytkowaniu gruntów, mające związek z zapotrzebowaniem na biopaliwa, wykreowanym przez Europę, powodują deforestację i zniszczenie torfowisk i użytków zielonych.

Średnia liczebność gatunkowa (Mean Species Abundance wskaźnik poziomu różnorodności biologicznej) na przekształconych terenach zmaleje o około 85%.10

Rabunek ziemi
Zdaniem International Land Coalition, w celu produkcji biopaliw, dotychczas wykupiono 37 mln ha gruntów, co sprawia, iż

biopaliwa są jednym z głównych czynników napędowych globalnej gorączki ziemi w ostatnim czasie.11

Inne oddziaływania na środowisko
Istnieją dowody wskazujące na to, iż biodiesel nie tylko wpływa gorzej na klimat niż olej napędowy z paliw kopalnych, lecz
również wypada gorzej niż paliwa kopalne pod względem wielu
innych wskaźników środowiskowych. Gdy instytut EMPA
w Szwajcarii ocenił pełen zakres oddziaływania biopaliw na śro-

dowisko, odkryto, że w porównaniu z paliwami kopalnymi, produkcja biopaliw na bazie zbóż oddziałuje w większym stopniu
na klimat, eutrofizację wód spowodowaną spływem powierzchniowym, zakwaszenie, zanik warstwy ozonowej oraz na ludzkie
zdrowie.

Rozwiązania
UE powinna:
• znieść cele ilościowe wykorzystania biopaliw w sektorze
transportowym
• uwzględnić właściwe szacunki dla węgla (współczynniki
ILUC) w RED i FQD
• zaostrzyć kryteria zrównoważoności

Będzie to stanowić właściwy impuls do przejścia od niezrównoważonych biopaliw do zielonego transportu przyszłości w oparciu o technologie oszczędzania energii, odnawialnej elektryczności w samochodach i ograniczonego zużycia paliw z odpadów
(określone jasnymi definicjami, kryteriami zrównoważoności,
aby zapobiec efektowi przemieszczenia i przestrzegać hierarchii
postępowania z odpadami).

Niniejsza publikacja została częściowo sfinansowana przez Unię Europejską w ramach grantu dla BirdLife, EEB, FoEE i T&E. Wyłączną odpowiedzialność za jej treść
ponoszą autorzy, a Komisja Europejska nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
1, 2, 5 – IEEP (2011) Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of
Biofuels and Bioliquids in the EU,
http://www.ieep.eu/assets/786/Analysis_of_ILUC_Based_on_the_National_Renewable_Energy_Action_Plans.pdf
3 – European Commission (2012) Impact Assessment accompanying ILUC proposal, http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/docs/swd_2012_343_en.pdf
4 - EurObserv’ER (2012) Biofuels barometer, http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro212.asp
6 – OECD (2011) Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, http://www.
oecd.org/tad/agriculturaltrade/48152638.pdf
7 – IEEP (2012) EU Biofuel Use and Agricultural Commodity Prices: A Review of the Evidence
Base, http://www.ieep.eu/assets/947/IEEP_Biofuels_and_food_prices_June_2012.pdf
8 – IISD (2012) State of Play on Biofuel Subsidies: Are policies ready to shift? http://www.iisd.org/
publications/pub.aspx?id=1624

9 – FAO (2009) Water at FAO: Information Note, http://www.fao.org/nr/water/docs/wateratfao.
pdf
10 – JRC (2011) Estimate of GHG emissions from global land use change scenarios,
http://iet.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/scientific_publications/2011/technical_note_eu24817.pdf
11 – International Land Coalition (2011) Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global
Commercial Pressures on Land Research Project,
http://www.landcoalition.org/cpl/CPL-synthesis-report
12 – EMPA (2012) Harmonisation and extension of the bioenergy inventories and assessment,
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/125527
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BirdLife International:
jest ogólnoświatową federacją organizacji zajmujących się ochroną dzikich gatunków ptaków, miejsc
w których one żyją oraz bioróżnorodności. Pracuje z ludźmi w celu zrównoważonego użycia zasobów naturalnych. Partnerem BirdLife w Polsce jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Avenue de la Toison d’Or 67
1060 Brussels, Belgia
Tel.: +32 2 280 08 30
Fax: +32 2 238 50 92
www.birdlife.org

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków:
jest zarejestrowaną, krajową organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc,
w których one żyją. Celem OTOP jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Działa od 1991 roku na terenie całego kraju.

ul. Odrowąża 24
05-270 Marki k. Warszawy
Tel.: (22) 761 82 05
Fax: (22) 761 90 51
www.otop.org.pl

