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n Raport za 2004 r. dla Komisji Europejskiej wynikaj~cy z art 4(1) dyrektywy
2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania uZycia w transporcie

biopaliw lob innych paliw odnawialnych.

Raport dotyczy realizacji zobowi'4.Zan Polski wynikaj!\.cych z przepisu art. 4(1) dyrektywy z dnia
8 maja 2003 r. w sprawie wspierania uiycia w transporcie biopaliw lub innych paliw

odnawialnych.

Raport obejmuje nast~puj!\.ce zagadnienia:
I. Dzialania podj~te w promowaniu uZycia biopaliw lub innych paliw odnawialnych

w celu zast!\'pienia uZycia oleju nap~dowego czy benzyny w transporcie

ll. Srodki krajowe przeznaczone na produkcj~ biomasy dla wykorzystania energetycznego innego

niz transport

ill. Calkowita sprzedaZ w latach poprzedzaj!\.cych paliw transportowych i udzial biopaliw,

czystych lub mieszanek, i innych paliw odnawialnych wprowadzanych na rynek
IV. Poziom krajowych cel6w wskainikowych dla pierwszej fazy

V. -Wplyw spalania paliw cieklych na wielkosc emisji gaz6w cieplarnianych w Polsce

I. Dzialania podj~te w promowaniu uzycia biopaliw lob innych pa1iw odnawialnych

w celu zast~pienia uzycia oleju nap~dowego czy benzyny w transporcie

I. 1 Wspieranie zastosowania biokomponent6w w paliwach cieklych i biopaliwach cieklych

-system zwolnieli i ulg podatkowych

Promocja we wprowadzaniu biokomponent6w do skladu paliw cieklych odbywa si~
w drodze zach~t ekonomicznych. System zwolnien i ulg podatkowych obowi!\.ZUje w Polsce od

1993 r. na podstawie przepis6w zawartych w kolejnych rozporz!\.dzeniach Ministra Finans6w.

PocZ!\.wszy od 2004 r. system zwolnien podatkowych ulegl modyfikacji w kierunku rozwi'4.Zat'l

stosowanych w Unii Europejskiej oraz wynikaj!\.cych z definicji zawartych w ustawie

z dnia 2 paidziemika 2003 r. w sprawie biokomponent6w stosowanych w paliwach cieklych

i biopaliwach cieklych i Dyrektywie 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania

uZycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

ad 1 maja 2004 r. obowi'4.Zuje rozporz!\.dzenie Ministra Finans6w z dnia 26 kwietnia

2004 r. w sprawie zwolniefi od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, paz. 966, ze zm.).

Zgodnie z ustaw!\. z dnia 2 paidziemika 2003 r. 0 biokomponentach stosowanych w paliwach

cieklych i biopaliwach cieklych (Dz.U. Nr 199, paz. 1934, ze zm.) biokomponentami

uprawnionymi do zwolnienia od podatku akcyzowego s!\.: bioetanol, w tym bioetanol zawarty w

eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym oraz estry metylowe alba etylowe

wyzszych kwas6w tluszczowych, otrzymywane w procesie przetworzenia rzepaku alba
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produktow ubocznych i odpadow. Zwolnienie dotyczy biokomponentow przeznaczonych do

paliw cieklych i biopaliw cieklych, wyprodukowanych z surowcow rolniczych, produktow

ubocznych i odpadow spelniajl4.cych odpowiednie wymagania jakosciowe.

Rozporzl4.dzenie okresla takZe zasady korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego

za wprowadzenie okreslonego poziomu biokomponentow do skladu paliw cieklych.

Obecnie, po zmianach wprowadzonych rozporzl4.dzeniem Ministra Finansow z dnia

18 listopada 2004 r., zmieniajl4.cym rozporZl4.dzenie w sprawie zwolnien od podatku akcyzowego

(Dz.U. Nr 248, paz. 2492) zwalnia si~ od akcyzy:

-paliwa ciekle zawierajl4.ce od 2,0% do 5% biokomponentow w wysokosci 1,5 zlod

kaZdego litra biokomponentow dodanych do tych paliw,

-biopaliwa ciekle z zawartoscil4. powyzej 5% do 10% biokomponentow, w kwocie

1,8 zlod kaZdego litra biokomponentow dodanych do tych paliw,

-biopaliwa ciekle z zawartoscil4. powyzej 10% biokomponentow dodanych do tych

paliw w wysokosci 2,2 zl od kaZdego litra dodanych biokomponentow,

z tym, ze zwcilnienie nie moze by6 wyzsze niz nalema kwota akcyzy z tytulu sprzedai;y tych

paliw.

Rozporzl4.dzenie Ministra Finansow z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniajl4.ce

rozporzl4.dzenie w sprawie zwolnien od podatku akcyzowego okresla dolnl4. granic~ zawartosci

biokomponentow w paliwach cieklych, uprawniajl4.cl4. do skorzystania ze zwolnienia na 2%,

zamiast poprzednio obowil4.Zujl4.cego poziomu 4,5%. Nowa 2% granica zawartosci

biokomponentow obowil4.Zuje od 7 grudnia 2004 r.

W 2004 r. kwota zwolnien od podatku akcyzowego z tytulu stosowania biokomponentow

w paliwach wyniosla 68983902 zl. Nale:i;y podkresli6, ze kwota ta wynika z zastosowania ulgi

z tytulu sprzedai;y benzyn silnikowych z zawartoscil4. bioetanolu w tym zawartego w eterze

etylo-tert-butylowym (EETB).
W 2004 r. w Polsce praktycznie nie rozpocz~to wytwarzania estrow na skal~ handlow~ Zaklad

0 rocznej zdolnosci produkcyjnej okolo 100 tys. ton (113,6 miliona litr6w) estrow w grudniu

2004 r. rozpocz14.1 rozruch technologiczny.

I. 2 Wspieranie finansowe badali zwi~zanych z tematy~ biopaliw

Badania zwil4.Zane z tematykl4. biopaliw wspierane sl4. przez panstwo w formie finansowania

projekt6w badawczych.
Aktualnie realizowanych jest 5 projektow, ktorych termin zakonczenia przewidziany jest na lata

2005 -2006.
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Pro.ek badawcze zwi zane z temat bio aliw realizowane w Iatach 2004- 20051

1. Produktywnosc i charakterystyka biomasy klon6w wikliny (Salix sp.) jako biopaliwa

2. Zastosowanie biopaliw jako paliwa reburningowego w procesie redukcji tlenk6w azotu

metodami pierwotnymi w piecach przemyslowych

3. Opracowanie metody i urz~dzenia pomiarowego do okreslania zawartosci estr6w

rzepakowych w biopaliwie do nap~du silnik6w wysokopr~znych
4. Badania wlasciwosci biopaliw stalych otrzymywanych z pouiytkowych odpad6w drzewnych

5. Ocena mozliwosci wykorzystania olej6w roslinnych (biopaliw cieklych) w ir6dlach ciepla

dla cel6w energetycznych oraz ich Wplywu na ksztatlowanie naturalnego srodowiska

przyrodniczego
Naklady fipansowe na realizacj~ wynosz~ og6lem 1 039 000 zl (257 657 EURO)2.

ll. Srodki krajowe przeznaczone na produkcj~ biomasy dla wykorzystania

energetycznego innego niz transport

Dobrym stymulatorem rozwoju energetyki odnawialnej jest wsparcie finansowe
inwestycji w tym zakresie. Jest to szczeg6lnie korzystne na pocz~tkowym etapie wdraZania

nowych technologii -jako mechanizm rozruchowy. W Polsce wsparcie finansowe inwestycji w
zakresie odnawialnych ir6del energii (OZE) ma wieloletni~ tradycj~ i dokonywane jest przede

wszystkim ze srodk6w:

-narodowego, wojew6dzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony srodowiska i

gospodarki wodnej.
Na funduszach tych gromadzone s~ srodki z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska, w tym

takze kar za brak realizacji obowi!\cZku zakupu energii ze ir6del odnawialnych.

-Fundacji EkoFundusz.

Fundacja udziela wsparcia finansowego przedsi~wzi~ciom w dziedzinie ochrony

srodowiska, kt6re maj~ nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale takze

wplywaj~ na osi(lgni~cie cel6w ekologicznych uznanych za priorytetowe przez spolecznosc

mi~dzynarodow~ w skali europejskiej, a nawet swiatowej. Jednym z pi~ciu sektor6w

priorytetowych, na kt6ry przeznaczane s~ dotacje EkoFunduszu jest ograniczenie emisji

gaz6w cieplarnianych powoduj~cych zmiany klimatu Ziemi, w tyro w znacznym stopniu na

energetyk~ odnawialn~.

1 Projekty badawcze -okreslone zadania badawcze przewidziane do rozwi~ia w ustalonym okresie, na

ustalonych warwtkach
2 kwota w EURO zostala wyliczona wg kursu NBP z dnia 15 czerwca 2005 r. wynosz~cego 4,0325 zl/EURO
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Sprawy udzielania pomocy publicznej na odnawialne ir6dla energii reguluje rozporzqdzenie

Rady Ministr6w z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczeg61owych warunkOw udzielania

pomocy publicznej na inwestycje zwiqzane z odnawialnymi zr6dlami energii (rozpor~dzenie jest
w notyfikacji w Komisji Europejskiej). Wskazano tam rodzaje inwestycji, kt6re b~d'l mogly

liczyc na finansowe wsparcie, polegaj'lce m.in. na budowie lub modemizacji instalacji

wytwarzania energii elektrycznej i ciepla z wykorzystaniem odnawialnych zr6del energii.

Dokument Polityka energetyczna Polski do 2025 roku zaklada, ze dla zapewnienia odnawialnym

ir6dlom energii wlaSciwej pozycji w energetyce powinny byc podj~te okreslone dzialania. Ze

wzgl~du na rozw6j biomasy najistotniejsze s'l nast~puj'lce dzialania:

-zapewnienie stabilnosci mechanizm6w wsparcia wykorzystania odnawialnych ir6del
energii, a tym samym stworzenie warunk6w do bezpiecznego inwestowania w OZE.

przewiduje si~ tez stale monitorowanie stosowanych mechanizm6w wsparcia i w miar~
potrzeb ich doskonalenie. Ewentualne istotne zmiany tych mechanizm6w wprowadzane

b~d'l z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zagwarantowac stabilne warunki inwestowania.

-wykorzystywanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepla -w warunkach

polskich, technologie wykorzystuj'lce biomas~ stanowic b~d'l nadal podstawowy kierunek
rozwoju odnawialnych ir6del energii, przy czym wykorzystanie biomasy do cel6w
energetycznych nie powinno powodowac niedobor6w drewna w przemysle

drzewnym, celulozowo-papiemiczy i plytowym -drewnopochodnym. Wykorzystanie
biomasy w znacz'lcym stopniu b~dzie wplywalo na popraw~ gospodarki rolnej oraz lesnej i

stanowic powinno istotny element polityki rolnej. Zaklada si~, ze pozyskiwana na ten cel

biomasa w znacznym stopniu pochodzic b~dzie z upraw energetycznych. Przewiduje si~

uZyteczne wykorzystanie szerokiej gamy biomasy, zawartej w r6znego rodzaju odpadach
przemyslowych i komunalnych, takze spoza produkcji roslinnej i zwierz~cej. Warunkiem

prowadzenia intensywnych upraw energetycznych musi byc jednak gwarancja, ze
wymagane w tym wypadku znaczne nawozenie nie pogorszy warunk6w srodowiskowych

(woda, grunty).

-rozw6j przemyslu na rzecz energetyki odnawialnej -rozw6j wykorzystania odnawialnych
zr6del energii niesie za sob'l korzystne efekty zwi¥ane przede wszystkim z aktywizacj'l

zawodow'lna obszarach 0 wysokim stopniu bezrobocia, stymuluj'lc rozw6j produkcji rolnej,
wzrost zatrudnienia oraz rozw6j przemyslu i uslug na potrzeby energetyki odnawialnej.

Zwi~kszeniu wykorzystania odnawialnych ir6del energii towarzyszyc b~dzie takZe rozw6j
przemyslu dzialaj'lcego na rzecz energetykiodnawialnej.

Dotychczas istniej'lCY system dofinansowania, ze srodk6w funduszy ochrony srodowiska
i gospodarki wodnej oraz innych funduszy ekologicznych, inwestycji zwi¥anych

z wykorzystaniem odnawialnych ir6del energii (w tym biomasy) jest jednym z czynnik6w
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stymuluj~<{ych wzrost wykorzystania OZE. Srodki Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojew6dzkich, powiatowych i gminnych funduszy

ochrony srodowiska i gospodarki wodnej przeznacza si~ wyl~cznie na wspomaganie

dzialalnosci okreslonej w ustawie -Prawo ochrony srodowiska. Jednym z takich rodzaj6w

dzialalnosci jest wspieranie wykorzystania lokalnych ir6del energii odnawialnej oraz pomoc

dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla srodowiska nosnik6wenergii.

Od 1 maja 2004 r. obowi~uje rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 27 kwietnia 2004 f.

W sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy publicznej na inwestycje zwiqzane

z odnawialnymi irodlami energii (Dz. v: Nr 98, paz. 996). Umocowanie takiejest konieczne

do notyfikowania przez Komisj~ Europejsk~ prograrn6w pomocowych, kt6rych

zatwierdzenie umozliwi przekazywanie pomocy beneficjentom na zasadach zgodnych ze

wsp6lnotowymi, bez koniecznosci wyst~powania do Komisji 0 akceptacj~ udzielania
pomocy w indywidualnych przypadkach. W rozporz~dzeniu wskazano rodzaje inwestycji,

kt6re b~d~ mogly liczyc na finansowe wsparcie, polegaj~ce m.in. na budowie lub

modemizacji instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepla z wykorzystaniem
odnawialnych tr6del energii.

III. Calkowita sprzedaz w latach poprzedzaj!}.cych paliw transportowych i udzial

biopaliw, czystych lob mieszanek, i innych paliw odnawialnych wprowadzanych na

rynek

III.I Sprzedaz paliw transportowych i udzial biopaliw wprowadzanych na rynek w latach

2000-2004

Jak wynika z analizy danych Gl6wnego Urz~du Statystycznego oraz Agencji Rynku

Energii dotycz~cych zuZycia benzyn silnikowych i oleju nap~dowego, wskainik udzialu
biopaliw w paliwach zuZytych w transporcie w latach 2000-2004 ksztaltowal si~ nast~puj~co:

---Usuni~: 1
~ ,--- 'I

~ , " ~ Usuni~: 'I

Rok Benzyny Olej nap~dowy Bioetanol Wskainik wg ~
tys. ton tyS. ton tyS. ton wartosci

ene~znej
2000 4841 234'3 40,55 0,35%

2001 4484 2562 52,39 0,46%
,

2002 4109 2940 65,33 0,57%

2003 3941 3606 60,12 0,49%

2004 3953 3886 38,27 0,30%
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I ill. 2 Liczba zarejestrowanych przedsi~biorc6w wytwarzajllcych lob magazynojllcych ~5uni~: 11

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 paidziernika 2003 r. 0 biokomponentach stosowariych

w paliwach cieklych i biopaliwach cieklych (Dz. U. 03.199.1934 z poin. zm.) dzialalnosc

gospodarcza w zakresie wytwarzania lub magazynowania biokomponentow jest dzialalnosci~

regulowan~ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie dzialalnosci

gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsi~biorcow wytwarzaj~cych lub magazynuj~cych

biokomponenty ,

Do dnia 15 czerwca 2005 r. wpis do rejestru przedsi~biorcow wytwarzaj~cych lub

magazynuj~cych biokomponenty uzyskalo:
-20 przedsi~biorcow wytwarzaj~cych i magazynuj~cych bioetanol (w tym dwoch

przedsi~biorcow wyl~cznie magazynuj~cych bioetanol). Wpisani do rejestru

przedsi~biorcy zadeklarowali mozliwosc produkcji bioetanolu w l~cznej wysokosci

501,6 mln litr6w rocznie (396 tys. ton)3,

4 przedsi~biorcow wytwarzajqcych i magazynujqcych estry. Zadeklarowana mozliwosc

produkcji estru 134,1 mln litrow rocznie (118 tys. ton)4. W praktyce zdolnosci te zostanq

uruchomione w 2005 r.

ill. 3 Prodokcja bioetanolu

W 2004 r. na rynek paliwowy trafilo okolo 48,5 mln litrow bioetanolu (38,3 tys. ton),

przy utrzymuj~cyrn si~ od 3 lat poziomie zuZycia benzyn. Wykorzystanie bioetanolu

w benzynach silnikowych w latach 1994-2004 oraz dane wst~pne za 2004 r. zestawiono ponizej.

I 1 ~5uni~o:':-1~ Rok ZuZycie benzyn. -W tyrn bioetanol Udzial % obj~tosci 11

w~s.m3 w~.m3
1994 7325' 27,0 0,37
1995 8332 63,0' 0,76
1996 6174 100,9 1,63
1997 6691 110,6 1,65
1998 6672 99,8 1,50

-:- 1999 7770 83,2 1,07
2000 6808 51,4 0,75
2001 6 233 66,4 1,07
2002 5 645 82,8 1 47
2003 5453 76,2 1,40

-2004 5 564 48,5 0,87
1 -zuZycie benzyn silnikowych podane przez GUS w tys. ton przeliczono wg wskaZnika

g~stosci dla benzyn = 0, 76 kg/1i~ ,

3 przyj~ty ci~Zar wlaSciwy bioetanolu -0,789 kg/iitr
4 przyj~ ci~zar wlaSciwy estru metylowego -0,880 kg/iitr
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-.ffi. 4 Produkcja est row

Jak wspomniano wczesniej, przemysJ agrorafineryjny w Polsce znajduje si~ obecnie
w fazie budowy lub podejmowania wst~pnych decyzji inwestycyjnych. Pierwsza instalacja do

produkcji biodiesla zostaJa uruchomiona w Rafinerii Trzebinia pod koniec grudnia 2004 r.

Planowana roczna wydajnosc produkcji wynosi 100 tys. ton estr6w metylowych oleju

rzepakowego (113,6 miliona litr6w).

IV. Poziom krajowych celow wskainikowych dla pierwszej lazy do 2007 r.

Krajowe cele wskainikowe, wg wartosci energetycznej paliw zuZytych w transporcie, ustalone

zostaly na nast~puj'lcym poziomie:

-2005 r. -0,5%,

-2006 r. -1,5%.

Krajowy cel wskainikowy na 2007 r. zostanie ustalony do 31 maja 2006 r., a na lata 2008 -2010

do 31 maja 2007 r.

Spos6b ustalania celu na kolejne lata zakJada jego systematyczny wzrost, co powinno zapewnic

osiClgni~cie przez Polsk~ przyj~tego w Dyrektywie 2003/30/WE poziomu tego wskainika w

wysokosci 5,75% w 2010 r.

IV. 1 Poziom krajowego celu wskainikowego na 2006 r.

Przy opracowywaniu poziomu celu wskainikowego na 2006 r. wzi~to pod uwag~ mozliwosci
finansowe budZetu panstwa, oraz fakt, ze powinien on byc mozliwy do osiClgni~cia zar6wno

przez wytw6rc6w biokomponent6w, jak tez producent6w paliw. Uwzgl~dniono przy tym
r6wniez mozliwosci produkcji surowc6w rolniczych na cele paliwowe. Przy przyj~ciu

narodowego celu wskainikowego na poziomie 1,5% w 2006 r. szacunkowa powierzchnia zb6z

do wykorzystania przy produkcji bioetanolu do benzyn powinna wyniesc ok. 167 tys. ha,

a powierzchnia rzepaku do produkcji estr6wdodawanych do oleju nap~dowego ok. 102 tys. ha.

WedJug wiosennej oceny stanu upraw rolniczych i ogrodniczych, przeprowadzonej przez

GJ6wny Urz'lrl Statystyczny wI poJowie maja 2005 r., wst~pnie szacuje si~, ze w bieZ'lcym roku

powierzchnia zasiew6w zb6z podstawowych b~dzie zblizona do ubiegJorocznej

i wyniesie ok. 7,9 mln ha. Mniejsza (0 ok. 5%) od bardzo wysokiej ubiegJorocznej b~dzie

powierzchnia uprawy rzepaku (583 tys. ha w 2004 r.). Stan zasiew6w zb6z ozimych i rzepaku

ozimego w poJowie maja hr. byJ zblizony lub nieco gorszy niz w analogicznym okresie

2004 r. Ocenia si~, ze powierzchnie zasiew6w oraz przewidywane zbiory zb6z (pszenicy i :iyta)

i ziemniak6w, stanowi'lcych podstawowy surowiec do produkcji bioetanolu oraz rzepaku
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i rzepiku, stanowi~cych podstawowy surowiec do produkcji estr6w, zapewni~ potrzeby

surowcowe dla przemyslu paliwowego.

Przy ustalaniu poziomu narodowego celu wskainikowego na 2006 r. uwzgl~dniono

nast~puj~ce przeslanki:
.wedlug danych Agencji Rynku Energii w I kwartale 2005 r. nas~il wzrost zastosowania

biokomponent6w w paliwach cieklych 0 ok. 25% w stosunku do analogicznego okresu
2004 r.

.w III kwartale 2005 r. przewiduje si~ wydanie rozporz~zenia w sprawie wymagan

jakosciowych dla biokomponent6w i metod badan biokomponent6w, kt6re pozwoli na

stosowanie estr6w kwas6w tluszczowychjako dodatku do oleju nap~dowego.

.prowadzone s~ prace nad przygotowaniem projektu rozporz~dzenia w sprawie wymagan

jakosciowych dla biopaliw cieklych 0 zawartosci estru od 5% do 30%, co wplynie na
znaczne zwi~kszenie mozliwosci stosowania biokomponent6w w paliwach cieklych

i biopaliwach cieklych.

.analiza mozliwosci technologicznych rafinerii wskazuje na mozliwosc rozbudowy

potencjalu produkcyjnego, co stworzy warunki dla zwi~kszenia udzialu biokomponent6w
stosowanych w paliwach cieklych i biopaliwach cieklych, daj~c podstaw~ do

wyznaczenia celu wskainikowego na 2006 r. na wyzszym poziomie.

V. Wpiyw spalania paliw cieklych na wielkosc emisji gaz6w cieplarnianych w Polsce.

Zgodnie z Decyzj~ 280/2004/WE w sprawie monitorowania emisji gaz6w cieplarnianych we

Wsp6lnocie Polska zobowi~ana jest do przekazywania corocznie inwentaryzacji emisji gaz6w

cieplarnianych. Obecnie resort srodowiska przygotowuje raport za rok 2003.
W 2003 r. oszacowane emisje gaz6w cieplarnianych wyniosly odpowiednio:

-CO2 emisja netto z uwzgl~dnieniem pochlaniania -293 424,41 Gg),

-C~ 1794,58 Gg

-N20 emisja 78,21 Gg

-gazy przemyslowe (HCF, PFC, SF6) emisja rzeczywista w ekwiwalencie CO2 1937,16

Gg.
W por6wnaniu z rokiem 2002 r. emisje netto CO2 wzrosly z 257576,87 Gg do 293 424,41 Gg

w roku 2003.

W ramach podsektora spalanie paliw, kt6ry jest gl6wnym ir6dlem emisji CO2, emisja

z transportu stanowila 9,6%. W 2004 r. w transporcie zuZyto 48,5 mln litr6w bioetanolu.

Zar6wno alkohole jak i estry mog~ byc produkowane z surowc6w roslinnych, a wi~c mog~ byc

zaliczone do kategorii "odnawialnych". Zakladaj~c, ze wyemitowany z pojazd6w w procesie
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spalania biopaliw dwutlenek w~gla jest pobierany z atrnosfery w trakcie wzrostU przez rosliny,

z kt6rych produkowane jest biopaliwo, w takiej samej ilosci, a wi~c, ze funkcjonuje tzw. "obieg

zamkni~ty", przyjmuje si~, ze zuZywanie biopaliw, w tym wypadku bioetanolu, zamiast paliw

konwencjonalnych wi~e si~ ze zmniejszeniem emisji CO2 do atrnosfery.

Wielkosc emisji CO2 wynika z zawartosci w~gla w paliwie i moze byc wyrai.ona wzorem
Eco2 = 3,175 x Q [kg COJ1 kg paliwa]5

Q -zuZycie paliw w kg

Stosuj~c ww. wz6r i zakladaj~c, ze przy zuZyciu 48,5 mln litr6w paliw konwencjonalnych

wyemitowane zostaloby 1162605,630 ton CO2, a przy uZyciu biopaliw przyjmujemy obieg

zamkni~ty i zerow~ emisj~ CO2, to emisj~ krajow~ mozemy pomniejszyc 0 t~ wielkosc.

Z powyzszych obliczen wynika, ze w odniesieniu do danych z 2003 r. procent zredukowania

krajowej emisji CO2 na skutek zastosowania biopaliw w ilosci 48,5 mln litr6w jest znikomy

(rz~du 0.000396%).
Uwzgl~dniaj~c fakt, ze sektor transportu ma stosunkowo niewielki udzial w emisji gaz6w

cieplamianych, polityka maj~ca na ce1u jej redukcj~ koncentruje si~ na zwi~kszaniu udzialu

odnawialnych ir6del energii w energetyce.

* * *

Wykorzystanie energii ze ir6del odnawialnych stanowi jedno z priorytetowych dzialail

zawartych w "II Polityce ekologicznej panstwa". Jest to takZe priorytetowy cel "Strategii

rozwoju energetyki odnawialnej", kt6ra zaklada zwi~kszenie udzialu energii ze ir6del

odnawialnych w bilansie paliwowo energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. w strukturze zuZycia

nosnik6w pierwotnych oraz "Polityce energetycznej Polski do 2025 roku" -dokumencie

przyj~tym przez Rad~ Ministr6w w dniu 4 stycznia 2005 r. .

W ramach prac zwi~anych z wdrozeniem do polskiego ustawodawstwa zapis6w

dyrektywy 2003/30/WE Polska podj~la szereg dzialail, ~6re pozwol~ na osi~ni~cie okreslonych

w niej cel6w.

Bior~c pod uwag~, ze ':V roku 2004 udzial biopaliw i innych paliw odnawialnych

wykorzystywanych w transporcie wynosil 0,3% wg wartosci energetycznej, podj~to decyzj~

0 jego zwi~kszeniu do 0,5% w 2005 r. uwzgl~dniaj~c realia i przygotowanie polskiego rynku do

realizacji tego zadania. Takie podejscie do realizacji cel6w GYfektywy przewiduje pkt 20

preambuly, oraz art. 4 ust 1.

Wyznaczenie wskainika na rok 2005 i 2006 poprzedzone zostalo wnikliw~ analiz~ rynku paliw

w zakresie wykorzystania biokomponent6w i biopaliw w transporcie oraz ksztaltowania si~

wartosci wskainika w latach ubieglych. Przy wyznaczaniu poziomu wskainika na rok 2005

S dane Ministerstwa Infrastruktury
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wzi~to pod uwag~ Die tylko mozliwosci finansowe budZetu panstwa, ale takZe fakt, ze powinien
on byc mozliwy do osi~i~cia przez producentow biokomponentow oraz producentow paliw.

Wskainik ten wyznaczono na poziomie 0,5% wg wartosci energetycznej.

Wartosc odniesienia dla celu wskainikowego na poziomie 2% zaproponowana wart. 3
ust. 1 lit. b) ww. dyrektywy jest praktycznie poza mozliwosciami realizacji dla Polski przy

uwzgl~dnieniu mi~dzy innymi mozliwosci budzetu i mozliwosci technologicznych. Ponadto

wprowadzenie rozwi~an maj~cych promowac wykorzystanie biopaliw i innych paliw
odnawialnych w transporcie musi byc nie tylko akceptowalne spolecznie, ale takze scisle

zwi~ane z wspomnianymi powyzej mozliwosciami budzetowymi stanowi~cymi podstawow~

form~ promowania ich produkcji i wykorzystania.

Opracowano w

Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi we wspolpracy

z Ministerstwami:

Gospodarki i Pracy, Finansow,

Srodowiska, Nauki i Informatyzacji,

Infrastruktury
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