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Biopaliwa w polityce ekologicznej Unii Europejskiej
olityka rz¹dów krajów europejskich wobec ropy naftowej ma
wiele odcieni, sporód których
ekonomiczny, bezpieczeñstwa i ekologiczny s¹ najwa¿niejsze. Wynika to z nastêpuj¹cych faktów:
 ropa jest ród³em wielkich sum wp³ywaj¹cych do bud¿etów pañstw, rz¹dy krajów europejskich uzyskuj¹ dodatkowo a¿
75% jej wartoci, m.in. przez opodatkowanie benzyny i innych produktów przerobu ropy
 bezpieczeñstwo krajów, w tym energetyczne, wojskowe i ekonomiczne, musi
byæ kreowane przez odpowiedni¹ politykê energetyczn¹ krajów  cz³onków Unii
Europejskiej
 ochrona rodowiska wydaje siê byæ
g³ówn¹ si³¹ sprawcz¹, popychaj¹c¹ do
aktywnych dzia³añ polityków, pracowników nauki i technologów.
Zagadnienie produkcji i wykorzystywania biopaliw w transporcie nabra³o
szczególnego znaczenia po szczycie Unii
Europejskiej w Goeteborgu w 2001 roku.
Podczas szczytu uzgodniono kierunki
dzia³añ w sferze ochrony rodowiska oraz
przyjêto nastêpuj¹ce postanowienia:
 Unia Europejska spe³ni zobowi¹zania wynikaj¹ce z Protokó³u z Kyoto, dotycz¹ce m.in. redukcji emisji do atmosfery tzw. gazów cieplarnianych.
 Unia bêdzie nalegaæ na to, aby inne
kraje uprzemys³owione na wiecie spe³ni³y zobowi¹zania z Kyoto.
Wród rodków, które maj¹ doprowadziæ do osi¹gniêcia wymienionych celów
i maj¹ byæ zastosowane na poziomie prawodawstwa wspólnoty, znalaz³y siê alternatywne ród³a energii z uwzglêdnieniem
biopaliw. Komisja Europejska zosta³a zobowi¹zana do przedstawienia odpowiedniej dyrektywy jeszcze w 2001 r. [1, 2].
Potencjalnie najwa¿niejsze globalne
skutki dla ratowania rodowiska ma przynieæ ograniczenie emisji gazów cie-
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plarnianych, a zw³aszcza ditlenku wêgla,
metanu, podtlenku azotu, heksafluorku
siarki, hydrofluorowêglowodorów (HFCs)
i perfluorowêglowodorów (PFCs).
Inicjatywa zawarta w Protokóle z Kyoto z grudnia 1997 r., podpisanym przez
110 sporód 165 uczestnicz¹cych w konferencji pañstw wiata przewiduje,
¿e wiod¹ca czêæ pañstw  sygnatariuszy
obni¿y do roku 2010 emisjê gazów cieplarnianych poni¿ej poziomu z roku 1990.
Protokó³ z Kyoto jest czêci¹ Konwencji Ramowej ONZ o zmianach klimatycznych na Ziemi, przyjêtej w Nowym Jorku w 1992 roku. Wymaga on, by kraje
uprzemys³owione obni¿y³y w latach 2008
 2012 emisjê gazów cieplarnianych
o mniej wiêcej 5% w stosunku do poziomu z roku 1990. W ramach tego ogólnego zobowi¹zania, ró¿ne kraje  sygnatariusze Protokó³u z Kyoto (z wyj¹tkiem
USA, które wycofa³y siê z porozumienia
w roku 1997) bêd¹ mog³y zredukowaæ
emisjê we w³asnym kraju, a tak¿e skorzystaæ z tzw. mechanizmów elastycznych
(m.in. handel emisjami, ulgi za zalesianie
terenów nierolniczych), jak równie¿ odliczyæ od swych zamierzonych celów
wêgiel absorbowany w tzw. poch³aniaczach, takich jak lasy i tereny rolnicze.
Protokó³ z Kyoto wejdzie w ¿ycie
z chwil¹ ratyfikacji przez minimum 55
pañstw odpowiedzialnych za 55% emisji
ditlenku wêgla w pañstwach uprzemys³owionych (wed³ug poziomu emisji z 1990
roku). Liczba pañstw jest obecnie wystarczaj¹ca. Aby spe³niæ drugi warunek, konieczna jest ratyfikacja Protokó³u przez
Rosjê. Rosyjska Duma, po wyra¿eniu pozytywnego stanowiska przez prezydenta
i premiera, ma podj¹æ decyzjê co do jego
ratyfikacji w bie¿¹cym roku. Jednak Philippe Busquin, komisarz ds. nauki Unii,
zaapelowa³ o zawarcie ju¿ teraz nowego
porozumienia, bowiem poprzednie nie ma
szans na realizacjê.

Polityka ekologiczna w UE
W krajach UE, gdzie strategia ochrony rodowiska jest stosunkowo restrykcyjna, emisja gazów wywo³uj¹cych efekt
cieplarniany ma byæ do 2010 r. ni¿sza
o 4,7% w stosunku do koñca lat dziewiêædziesi¹tych. W Kyoto Unia Europejska
postawi³a sobie za cel redukcjê emisji
gazów z silników spalinowych o przynajmniej 8%. Jednak dotrzymanie przez
Wspólnotê przyjêtych zobowi¹zañ stoi
pod znakiem zapytania m.in. z powodu
stosunkowo szybkiego wzrostu gospodarczego w krajach kandydackich Europy
rodkowej. Tylko w latach dziewiêædziesi¹tych liczba samochodów wzros³a tu a¿
o 61%, a s¹ one odpowiedzialne za 1/3
czêæ emisji szkodliwych zwi¹zków do
atmosfery [3].
Koszty dzia³añ ekologicznych, maj¹cych na celu redukcjê emisji gazów z silników spalinowych, poniesie przede
wszystkim przemys³ samochodowy i rafineryjny. Wychodz¹c naprzeciw tej potrzebie, stowarzyszenie europejskich firm
przemys³u samochodowego ACEA (Association des Constructeurs Européens
dAutomobiles) zobowi¹za³o siê dobrowolnie do 25-procentowej obni¿ki emisji
ditlenku wêgla z samochodów osobowych, ze redniej 186 g/km do 140 g/km
w nowych modelach produkowanych od
2008 r. i byæ mo¿e 120 g/km w modelach
produkowanych od 2012 r. [4]. Cz³onkami stowarzyszenia s¹ miêdzy innymi takie koncerny samochodowe, jak: BMW
AG, FIAT Auto SPA, Ford of Europe Inc.,
General Motors Europe AG, Renault SA
czy te¿ AB Volvo.
Oczywistymi konsekwencjami tej
wspólnej akcji wiatowej jest d¹¿enie do
zmniejszenia zu¿ycia paliw wêglowodorowych i zwrot ku energii odnawialnej,
a w konsekwencji do ochrony rodowiska naturalnego.
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Wed³ug prognoz, za 10 lat bêdzie siê
zu¿ywaæ dwa razy tyle oleju napêdowego co benzyny. Popyt na rednie destylaty ronie w tempie 2% rocznie, a na benzyny spada o 1% w ci¹gu roku. Szacuje
siê, ¿e w 2005 r. wród nowych samochodów 42% stanowiæ bêd¹ pojazdy z silnikami Diesla. W 2010 r. bêdzie potrzebne
30 mln ton wiêcej oleju napêdowego,
a o 10 mln ton mniej benzyn rocznie [5].
Bezpieczeñstwo energetyczne i walka
z efektem cieplarnianym sk³aniaj¹ spo³ecznoæ wiata ku paliwom alternatywnym, najlepiej odnawialnym. Bia³a Ksiêga Komisji Europejskiej z 1998 r. ustala
cel produkcji  183 mln ton równowa¿nika ropy (TOE), czyli 11,55% potrzeb krajów UE w 2010 r. [6].
Temat biopaliw budzi w wielu krêgach
du¿o emocji. Jest to zwi¹zane m.in. z nadprodukcj¹ roln¹ w kilku bogatych krajach,
a w efekcie wprowadzeniem w ¿ycie programu zwi¹zanego z przetwarzaniem niektórych zbó¿ i p³odów rolnych na paliwo
samochodowe. Obecnie najmodniejszy
jest tzw. biodiesel, do produkcji którego
zu¿ywa siê najczêciej olej rzepakowy,
s³onecznikowy, sojowy i palmowy. Oleje te poddane procesom transestryfikacji
metanolem czy etanolem tworz¹ odpowiednie estry kwasów t³uszczowych, których w³aciwoci energetyczne s¹ zbli¿one do tradycyjnego paliwa dieslowskiego, przy mniejszej do 90% emisji gazów
toksycznych w spalinach. Jednak biopaliwo jest znacznie dro¿sze od tradycyjnego. W Europie obni¿a siê jego cenê zaniechaniem opodatkowania, za w innych
krajach dodaje siê biodiesla do paliw z ciek³ych wêglowodorów w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu i siarki w gazach
spalinowych pojazdów.
W 2000 r. w Unii Europejskiej by³o tylko 968 tys. ton biopaliw, co stanowi³o mniej
ni¿ 0,8% tego komponentu w ogólnym
zu¿yciu ciek³ych wêglowodorów. Komisja Europejska chce, by udzia³ paliw niekonwencjonalnych, w stosunku do wszystkich paliw silnikowych, w kolejnych latach
pocz¹wszy od 2005 r. osi¹gn¹³ wielkoci
przedstawione w tabeli:

Przewiduje siê równie¿, ¿e do 2020 r.
produkcja energii ze róde³ odnawialnych
(hydroenergia, spalanie biomasy, energia
s³oneczna i wiatrowa) ma wzrosn¹æ o 50%,
w tym o 80% w krajach rozwijaj¹cych siê.
Obok powszechnych zachwytów wobec biopaliw, w tym biodiesla, istniej¹
jednak tak¿e negatywne raporty [7, 8].
Mimo szybkiego wzrostu stosowania etanolu jako dodatku do paliw wêglowodorowych, nauka wskazuje na brak ekonomiki. Np. do otrzymywania bezwodnego
bioetanolu zu¿ywa siê wiêcej energii ni¿
otrzymuje z jego spalania, co powoduje,
¿e produkcja tego paliwa wymaga powa¿nych dotacji. Etanol próbuje siê dodawaæ
nie tylko do benzyn, ale tak¿e do oleju
napêdowego. Jednak zwi¹zki tlenowe (alkohole, estry, etery) wydaj¹ siê mieæ tak¿e zalety, chocia¿by w postaci zmniejszonej emisji zanieczyszczeñ. Proponowany
przez w³oski koncern ENI, tzw. oxy-diesel z pochodnymi metanolu i formaldehydu, czy te¿ w Japonii promowany eter dimetylowy (DME), s¹ tego przyk³adem.
Dokumenty, które maj¹ najwiêkszy
wp³yw na kszta³t obecnego i przysz³ego
rynku biopaliw w Unii Europejskiej to [2,
5, 8-10]:
 Bia³a Ksiêga Komisji Europejskiej
Energia dla Przysz³oci  Odnawialne
ród³a Energii przyjêta przez Parlament
i Radê Europy w listopadzie 1997 r.
(COM/97/599)
 Zielona Ksiêga Komisji Europejskiej, Strategia Bezpieczeñstwa Energetycznego przyjêta przez Komisjê Europejsk¹ w listopadzie 2000 r. (COM/2000/
769) zmodyfikowana w czerwcu 2002 r.
(COM(2002) 321)
 projekt dyrektywy 2001/0265(COD)
o promocji u¿ywania paliw alternatywnych w transporcie drogowym z listopada 2001 r. (COM/2001/547)
 projekt dyrektywy 2001/0266(CNS)
o poprawie dyrektywy 92/81/EEC,
umo¿liwiaj¹cej zastosowanie obni¿onej
stawki podatku akcyzowego dla paliw
mineralnych zawieraj¹cych biopaliwa
oraz dla biopaliw z listopada 2001 r.
(COM/2001/547)

 dyrektywa 2003/17/EC Unii Europejskiej o zmianie dyrektywy 98/70/EC
odnosz¹cej siê do jakoci paliw przyjêta
przez Parlament i Radê Europy 3 marca
2003 r.
Jako odpowied na wytyczne Rady
Europejskiej, Komisja Europejska
przygotowa³a propozycjê dyrektywy
ukierunkowanej na upowszechnienie
wykorzystania biopaliw w transporcie
2001/0265/COD [2]. W projekcie dyrektywy ustanowiono minimalny procent
zu¿ycia paliw konwencjonalnych, które
to zu¿ycie nale¿y zast¹piæ wykorzystuj¹c
biopaliwa w ka¿dym z pañstw cz³onkowskich. Zaproponowano równie¿ definicje:
 BIOPALIWA  p³ynne lub gazowe paliwa dla transportu, produkowane z biomasy
 BIOMASA  biodegradowalne frakcje
produktów, odpadów i pozosta³oci
z dzia³alnoci rolniczej, lenej i pokrewnych ga³êzi gospodarki, a tak¿e biodegradowalne frakcje odpadów komunalnych
i przemys³owych.
Do biopaliw zaliczono: bioetanol, biodiesel, biogaz, biometanol, biodimetyloeter, bioolej i bioETBE (etylo-tert-butylowy eter)  wytwarzany na bazie bioetanolu.
Projekt dyrektywy mówi, i¿ pañstwa
cz³onkowskie powinny zagwarantowaæ,
aby minimalny udzia³ biopaliw w krajowym rynku paliw do transportu (benzyny i oleje napêdowe) wynosi³ do koñca
roku 2005 r. 2% wg kryterium wartoci
energetycznej, a nastêpnie wzrasta³, tak
aby osi¹gaæ minimalne poziomy mieszanin. Wed³ug Komisji Europejskiej, biopaliwa maj¹ byæ dostêpne w nastêpuj¹cych postaciach:
 jako czyste biopaliwa
 jako biopaliwa zmieszane z produktami przerobu ropy naftowej
 jako p³yny pochodz¹ce z takich biopaliw, jak ETBE.
Za³o¿ono, ¿e Pañstwa Cz³onkowskie
wprowadz¹ w ¿ycie najpóniej do koñca
2004 r. przepisy i procedury administracyjne, które s¹ niezbêdne do spe³nienia
wymagañ okrelonych w dyrektywie.
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Mówi¹ one m.in. o procentowym wzrocie zawartoci biopaliw w tradycyjnych paliwach
naftowych.
W 1998 r. w Unii Europejskiej wyprodukowano 452 tys.
ton biopaliw p³ynnych. Porównuj¹c to z ca³kowitym zu¿yciem produktów naftowych w tym w³anie roku, odpowiada to 0,15%. Natomiast udzia³ biopaliw p³ynnych w rynku oleju napêdowego (dieslowskiego) wynosi³ w 1998 r.
0,3%. Tak niski poziom pokazuje, ¿e potrzebne s¹ rozwi¹zania na poziomie
wspólnotowym, m.in. w postaci odpowiedniej dyrektywy.
Pierwotnym celem produkcji biopaliw p³ynnych, okrelonym w tzw. Bia³ej
Ksiêdze by³ poziom 18 mln ton
(uwzglêdniaj¹cy tak¿e biopaliwa p³ynne wytwarzane nie z rolin energetycznych, ale np. masy drzewnej, zu¿ytych
olejów z gastronomii i biogazu jako paliwa silnikowego) [6]. Odpowiada to 5procentowemu zu¿yciu energii w transporcie w przyjêtym scenariuszu, obejmuj¹cym okres do 2010 r.
Poredni cel  zu¿ycie 5 mln ton p³ynnych biopaliw w transporcie do 2005 r.
zosta³ nakrelony w programie rozwoju
energetyki alternatywnej ALTENER [11].

 zmniejszyæ zale¿noæ krajów Unii
Europejskiej od energii pochodz¹cej
z importu
 zapewniæ ochronê w³asnych zasobów energetycznych
 przyczyniæ siê do ekonomicznego
i socjalnego rozwoju gospodarczego krajów Wspólnoty.
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Cele do zrealizowania
Energia ze róde³ odnawialnych zacznie odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w urozmaicaniu róde³ energetycznych oraz ochronie rodowiska w krajach Wspólnoty Europejskiej. Na mocy decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 28 lutego
2000 r. ujêtej w programie ALTENER
przewiduje siê promocjê odnawialnych
róde³ energii w krajach Unii Europejskiej
przez:
 stworzenie warunków prawnych,
socjalno-ekonomicznych oraz administracyjnych do wdra¿ania wspólnotowego
planu dzia³añ w dziedzinie odnawialnych
róde³ energii
 zachêcanie do inwestycji wspieraj¹cych wytwarzanie oraz umo¿liwiaj¹cych
korzystanie z energii pochodz¹cej ze
róde³ odnawialnych w sektorze prywatnym i publicznym.
Zrealizowanie tych zadañ pozwoli:
 ograniczyæ emisjê ditlenku wêgla
 zwiêkszyæ udzia³ odnawialnych
róde³ energii w ogólnym bilansie energetycznym pañstw Wspólnoty przez osi¹gniêcie do 2010 r. 12% udzia³u energii
pochodz¹cej z tych róde³ w zu¿yciu energii brutto
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