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Informacja dla mediów 

Raport na temat zrównoważonych alternatyw dla biopaliw z surowców pochodzenia rolniczego w Unii 

Europejskiej 

Jak skierować proekologiczną politykę 

transportową UE na właściwą drogę? 

 

Kraje UE zwiększają zużycie biopaliw, aby 

wypełnić zobowiązania przyjęte w celu 

dekarbonizacji energii w sektorze 

transportowym. Cele wyznaczone dla 

proekologicznego transportu na rok 2020 w 

Dyrektywie o energii odnawialnej (Renewable 

Energy Directive - RED) i Dyrektywie w sprawie 

jakości paliwa (Fuel Quality Directive - FQD), 

sprzyjają jednak w dużym stopniu szkodliwym 

technologiom, w szczególności stosowaniu 

niezrównoważonych biopaliw z surowców 

pochodzenia rolniczego [1]. 

Dyrektywa RED zobowiązane kraje UE do 

zastąpienia 10% energii w transporcie 

drogowym i kolejowym energią ze źródeł 

odnawialnych, podczas gdy dyrektywa FQD 

nakłada na dostawców paliwa wymóg 

ograniczenia śladu węglowego tego surowca o 

6% do roku 2020. 

Organizacje Greenpeace, Transport & 

Environment, European Environmental Bureau 

i BirdLife Europa zleciły niezależnemu 

instytutowi badań środowiskowych CE Delft 

ocenę prawdziwie zrównoważonych rozwiązań 

dla dekarbonizacji energetyki w unijnym 

sektorze transportowym. Raport [2] 

rozpatruje szeroki zakres scenariuszy 

odpowiadających celom dyrektyw RED i FQD 

bez, lub przy znacznie mniejszej ilości biopaliw 

z surowców pochodzenia rolniczego niż 

obecnie zużywana, uwzględniając ostrożne 

oceny potencjału zrównoważonych biopaliw. 

Raport ukazuje, w jaki sposób polityka 

energetyczna UE w sektorze transportowym 

mogłaby zmniejszyć jego zależność od 

szkodliwych biopaliw. Zgodnie z alternatywną 

wizją sektora transportowego w roku 2020, 

emisja CO2 mogłaby zmniejszyć się o 205 mln 

ton, w porównaniu z nieco ponad 60 mln ton 

według propozycji [3] ze strony Komisji 

Europejskiej, dotyczącej zmian w obecnej 

polityce [4]. Pozwoliłoby to osiągnąć krajom 

UE wyznaczone cele, unikając przy tym 

przemieszczenia produkcji żywności na nowe 

tereny, zwiększenia emisji węgla i dalszego 

niszczenia siedlisk z powodu produkcji 

biopaliw z surowców pochodzenia rolniczego. 

Alternatywne scenariusze 

Scenariusz energetyczny dla unijnego sektora 

transportu drogowego i kolejowego, z bliskim 

zera zużyciem biopaliw z surowców 

pochodzenia rolniczego, jest realny i może 

znacząco przyczynić się do dekarbonizacji 

transportu w UE. Opiera się on na wzroście 

wydajności energetycznej, przyśpieszeniu 

elektryfikacji floty pojazdów i wdrożeniu 

środków bezpieczeństwa w odniesieniu do 

biopaliw z odpadów i pozostałości. Jest to 



 
 

jedyny scenariusz, który pozwala całkowicie 

uniknąć zarówno bezpośrednich jak                           

i pośrednich zmian w użytkowaniu gruntów w 

następstwie produkcji biopaliw i związanych z 

nimi negatywnych efektów środowiskowych                

i społecznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładając ambitną, lecz osiągalną, 15% redukcję 

zużycia energii w sektorze transportu drogowego          

i kolejowego, omawiany raport rozpatruje różne 

opcje dywersyfikacji źródeł energii odnawialnej 

dla osiągnięcia celu 10% wg dyrektywy RED do 

roku 2020 i ocenia ich wykonalność. Porównano 

w nim trzy scenariusze, przyjmując ilość biopaliw 

z surowców pochodzenia rolniczego za zmienną: 

i) biopaliwa z surowców pochodzenia 

nierolniczego, ii) poziom konsumpcji biopaliw z 

surowców pochodzenia rolniczego w roku 2008, 

iii) poziom konsumpcji biopaliw pochodzenia 

rolniczego w roku 2010. Zgodnie z ramami 

obowiązującej polityki, biopaliwa z odpadów i 

pozostałości są uwzględniane w rachunku 

dyrektywy RED przy zastosowaniu współczynnika 

2, a odnawialna elektryczność w transporcie 

drogowym przy współczynniku 2,5. Współczynnik 

2,5 dla elektryczności odnawialnej w transporcie 

drogowym odnosi się także do innych rodzajów 

transportu, takich jak transport kolejowy, aby 

zapewnić ich jednakowe traktowanie. 

Przyczynek dywersyfikacji energii odnawialnej 

do osiągnięcia celu 6% wg FQD 

Wdrożenie propozycji przedstawionych w 

raporcie mogłyby zmniejszyć ślad węglowy paliw 

o 3,1-4,3%. Uzyskanie pozostałych 1,7-2,9%, 

wymagane dla osiągnięcia celu 6% wg dyrektywy 

FQD, zostałyby dokonane przy pomocy innych 

środków w łańcuchu dostaw paliw kopalnych, 

takich jak zredukowanie emisji towarzyszącej 

spalaniu i uwalniania do atmosfery gazów w 

procesie produkcji oleju. 

Na złej drodze  

KE  uznała, że zastosowanie niezrównoważonych 

biopaliw z surowców pochodzenia rolniczego 

przynosi często ograniczone oszczędności w 

emisji węgla, a w niektórych przypadkach 

Droga do proekologicznego transportu obejmuje:  

 Oszczędność energii w sektorze transportowym o 15% do roku 2020, m.in. poprzez zwiększenie 
wydajności pojazdów i zastąpienie transportu samochodowego transportem kolejowym. 

 Ograniczenie zapotrzebowania na energię zmniejszy również ilość energii ze źródeł 
odnawialnych, potrzebnej do osiągnięcia celów zrównoważonego transportu. 
•  Natychmiastowe uwzględnienie w dyrektywach RED i FQD emisji z biopaliw, związanej z 
pośrednimi zmianami w użytkowaniu gruntów. 
•  Ustalenie limitu ograniczającego zużycie biopaliw z surowców pochodzenia rolniczego na 
obecnym poziomie i wytyczenie drogi do zużycia bliskiego zeru do roku 2020. 
•  Wzrost wykorzystania odnawialnej elektryczności w transporcie drogowym i kolejowym o ponad 
1% (152 petadżuli) łącznego zapotrzebowania do roku 2020. 
•  Zaspokojenie konsumpcji energii w około 3% ze zrównoważonych biopaliw z odpadów i 
pozostałości, a nie z surowców pochodzenia rolniczego, w 2020 (350 petadżuli), głównie w oparciu o 
biometan z odpadów rolnych i biodiesel z odpadów tłuszczowych. 
•  W przypadku produkcji paliw transportowych na bazie olejów - znaczna redukcja gazów 
cieplarnianych uwalnianych do atmosfery w procesie produkcyjnym. 

 

 



 
 

skutkuje nawet zwiększeniem śladu węglowego w 

porównaniu z konwencjonalnymi paliwami, 

takimi jak benzyna i olej napędowy (wykres na 

kolejnej stronie). Dzieje się tak, ponieważ 

produkcja tych biopaliw wymaga ogromnej 

powierzchni gruntów, wypierając produkcję 

żywności. Proces ten przyczynia się również do 

niszczenia siedlisk, m.in. deforestacji i likwidacji 

torfowisk, skutkującej wzrostem emisji węgla. 

Ten negatywny efekt, znany jako pośrednie 

zmiany u użytkowania gruntów (indirect land use 

change - ILUC), został potwierdzony przez szereg 

badań zleconych przez Komisję Europejską i 

instytucje naukowe [5]. 

Wielkoskalowe przekształcenie gruntów w celu 

produkcji biopaliw (zarówno w sposób 

bezpośrednie jak i pośredni), ma również 

znaczący wpływ na bioróżnorodność. Niedawne 

badania przeprowadzone przez Wspólne Centrum 

Badawcze Unii Europejskiej wykazało, że zmiany 

w użytkowaniu gruntów wywołane przez popyt 

na biopaliwo, wykreowany przez politykę 

biopaliwową UE, doprowadzą do spadku 

bioróżnorodności (gatunków zwierząt i roślin) na 

przekształconych obszarach średnio o około 85%. 

Inne oddziaływania społeczne obejmują rabunek 

ziemi, windowanie cen żywności i niepewność 

podaży żywności w krajach rozwijających się [7]. 

 

Propozycja Komisji Europejskiej mająca na celu 

zrewidowanie polityki biopaliwowej UE                                 

W październiku 2012, Komisja Europejska 

opublikowała długo oczekiwaną propozycję 

wobec wpływu biopaliw na pośrednie zmiany w 

użytkowania gruntów. Propozycja ta nie wymaga 

od rządów lub dostawców paliw uwzględnienia 

emisji związanych pośrednio z biopaliwami, lecz 

w zamian za to proponuje nałożenie 5% 

ograniczenia ilości biopaliw wytworzonych z 

upraw rolnych. Jednakże ograniczenie to nie 

zmniejszy zużycia biopaliw w UE, lecz ledwie 

ogranicza ilość, którą kraje członkowskie mogą 

uznać za składową w rachunku celu określonego 

w dyrektywie RED. Oznacza to, że w roku 2020 

ponad 5% konsumpcji energii w transporcie 

drogowym i kolejowym może opierać się na 

niezrównoważonych biopaliwach z surowców 

pochodzenia rolniczego, bez jakiejkolwiek 

gwarancji, że rzeczywiście zredukują one emisję 

węgla. Innym istotnym elementem propozycji UE 

jest przypisanie biopaliwom z surowców 

pochodzenia nierolniczego (odpadów i 

pozostałości) współczynnika 4 w rachunku celu 

10% dyrektywy RED, co oznacza, że jedna 

jednostka biopaliw z odpadów i pozostałości 

będzie liczona czterokrotnie jako składowa celu, 

zamiast dwukrotnie, jak ma to miejsce w 

obecnym systemie. Zwiększy to ograniczenie 

emisji węgla jedynie na papierze. 

Droga naprzód: zmiana strategii i priorytetów w 

polityce Jest niezbędne, aby Parlament 

Europejski i Rada Unii Europejskiej zmieniły 

propozycję Komisji wobec ILUC i odrzuciły 

szkodliwe biopaliwa z surowców pochodzenia 

rolniczego. Emisje związane z ILUC powinny być 

uwzględniane zarówno w ramach dyrektywy RED 

jak i FQD i należy wprowadzić bezwzględne środki 

ostrożności wobec biopaliwz odpadów i 

pozostałości.  

Raport instytutu CE Delft jasno ukazuje, że cele 

dyrektyw RED i FQD nie zostaną osiągnięte                               

w zrównoważony sposób bez nowych i 

zrewidowanych polityk, które zwiększą wydajność 



 
 

energetyczną           i przyśpieszą absorpcję 

odnawialnej elektryczności oraz rozwój 

zrównoważonych alternatyw paliwowych, takich 

jak biopaliwa z odpadów i pozostałości. Ponadto, 

należy dążyć do znacznej redukcji gazów 

cieplarnianych uwalnianych do atmosfery w 

wyniku spalania oleju i gazu. Ze wszystkich 

środków, zwiększenie wydajności energetycznej 

jest najistotniejszym środkiem do szybkiej 

dekarbonizacji transportu, dlatego też powinna 

ona zostać potraktowany priorytetowo i należy 

dążyć do jej osiągnięcia jak najszybciej.   

W międzyczasie, UE i jej kraje członkowskie 

powinny stopniowo wycofywać bezpośrednie i 

pośrednie wsparcie dla biopaliw z surowców 

pochodzenia rolniczego i zmierzać od obecnego 

poziomu konsumpcji w kierunku zużycia bliskiego 

zeru, aby zapobiec dalszym szkodom 

środowiskowym i społecznym. Rozdziały 

dotyczące transportu w Krajowym planie 

działania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych dla każdego z państw UE powinny 

zostać przeredagowane, aby skupiały się na 

prawdziwie zrównoważonych rozwiązaniach 

zmierzających do dekarbonizacji energetyki w 

sektorze transportowym.  

Nota redakcyjna: 

[1] Biopaliwa z surowców pochodzenia rolniczego są 

produkowane z upraw rosnących na gruntach rolnych i 

leśnych, w przeciwieństwie do biopaliw 

produkowanych z odpadów i pozostałości. 

[2] CE Delft, grudzień 2012. Sustainable Alternatives 

for Land-based Biofuels in the European Union: 

Assessment of options and development of a policy 

strategy. Autorzy: Bettina Kampman, Anouk van 

Grinsven and Harry Croezen. Raport na zlecenie 

Greenpeace, Transport & Environment, BirdLife 

Europe i European Environmental Bureau. Dostępny 

pod adresem: http://bit.ly/11Nbf33 

[3] http://bit.ly/XnLqjC  

[4] CE Delft, “A brief assessment of the proposed 

methodological changes for the RED and FQD”, 

November 2012, available at http://bit.ly/17LLp0q  

[5] Dostępne pod adresem: 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/land_

use_change_en.htm  

[6] JRC - dane techniczne, oszacowanie emisji gazów 

cieplarnianych na podstawie scenariuszy globalnych 

zmian w użytkowaniu gruntów, załącznik II, strony 31-

32, 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/docume

nts/scientific_publications/2011/technical_note_eu24

817.pdf  

[7] FAO, IFAD i WFP (wspólne stanowisko ogłoszone 4 

września 2012) Tackling the root causes of high food 

prices and hunger, 

http://www.fao.org/news/story/en/item/155472/icod

e/  

Komunikat prasowy: http://www.greenpeace.org/eu-
unit/en/Publications/2013/CE-Delft-Report/  
Raport: http://www.greenpeace.org/eu-
unit/en/Publications/2013/CE-Delft-Report/  
Dodatkowe zapisy: www.greenpeace.org/eu-
unit/en/Publications/CE-Delft-additional-memo  
Briefing: http://www.greenpeace.org/eu-
unit/en/Publications/2013/CE-Delft-Briefing/  

 

Więcej informacji:  

Sebastien Risso 
Greenpeace EU Forests Policy Director: 
+32 (0)2 274 1901 
+32 (0)496 127009 (mobile) 
sebastien.risso@greenpeace.org 
 
Nusa Urbancic 
Transport & Environment Fuels Programme 
Manager: 
+32 (0)2 893 0846 
+32 (0)488 574418 (mobile) 
nusa.urbancic@transportenvironment.org  
 
 
 

http://bit.ly/11Nbf33
http://bit.ly/XnLqjC
http://bit.ly/17LLp0q
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/land_use_change_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/land_use_change_en.htm
http://iet.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/scientific_publications/2011/technical_note_eu24817.pdf
http://iet.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/scientific_publications/2011/technical_note_eu24817.pdf
http://iet.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/scientific_publications/2011/technical_note_eu24817.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/155472/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/155472/icode/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2013/CE-Delft-Report/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2013/CE-Delft-Report/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2013/CE-Delft-Report/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2013/CE-Delft-Report/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/CE-Delft-additional-memo
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/CE-Delft-additional-memo
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2013/CE-Delft-Briefing/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2013/CE-Delft-Briefing/
mailto:sebastien.risso@greenpeace.org
mailto:nusa.urbancic@transportenvironment.org


 
 

Trees Robijns 
BirdLife Europe Agriculture and Bioenergy Policy 
Officer. +32 (0)478 88 73 02 (mobile) 
trees.robijns@birdlife.org 
 
Faustine Defossez 
European Environmental Bureau Agriculture and 
Bioenergy Policy Officer. 
+ 32 (0) 4 87 244 270 (mobile) 
faustine.defossez@eeb.org 
 
Bettina Kampman 
CE Delft Senior Researcher, Transport & Climate 
Policy: +31 (0)15-2150171 
kampman@ce.nl  

Antoni Marczewski 
Specjalista ds. komunikacji, Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP),  
+48 22 761 82 05 
antoni.marczewski@otop.org.pl  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:trees.robijns@birdlife.org
mailto:faustine.defossez@eeb.org
mailto:kampman@ce.nl
mailto:antoni.marczewski@otop.org.pl

