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W dniu 22 października br. odbyło się 
specjalne, rozszerzone posiedzenie Koalicji 
na Rzecz Biopaliw. Poświęcone ono było 
niedawnej propozycji Komisji Europejskiej 
dotyczącej zmian w Dyrektywie 2009/28/WE 
oraz Dyrektywie 2009/30/WE w sprawie 
wykorzystania biopaliw w realizacji celu 10% 
paliw odnawialnych w transporcie w 2020 
roku.  

W spotkaniu, oprócz organizacji formalnie 
tworzących Koalicję tj.  
 Krajowego Zrzeszenia Producentów 

Rzepaku,  
 Polskiego Stowarzyszenia Producentów 

Oleju  
 Krajowej Izby Biopaliw,  

uczestniczyli równieŜ szefowie:  
 Izby ZboŜowo-Paszowej,  
 Krajowej Rady Gorzelnictwa i Produkcji 

Biopaliw,  
 Krajowej Rady Izb Rolniczych  
 Federacji Związków Pracodawców – 

DzierŜawców i Właścicieli Rolnych.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji 
uczestnicy posiedzenia wymienili pierwsze 
spostrzeŜenia i opinie na temat kluczowych 
elementów zawartych w propozycji KE  m.in. 
ograniczenia do 5% wykorzystania biopaliw 
z surowców rolnych mających jednoczesne 
zastosowanie w produkcji Ŝywności oraz 
nadanie  dodatkowych emisji CO2 surowcom 
rolnym związanych problematyką tzw. 
pośredniej zmiany uŜytkowania gruntów 
(ILUC – z ang. indirect land use change). 

Uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili swoje 
głębokie zaniepokojenie wspomnianymi 
propozycjami Komisji oraz ewentualnymi 
konsekwencjami wejścia ich w Ŝycie.  

Stwierdzono, Ŝe propozycje te bazują na 
niezbyt przemyślanych i nie dostatecznie 
udokumentowanych przesłankach. Stoją one 
takŜe w sprzeczności z dotychczas kreo-
waną we Wspólnocie polityką rozwoju 
krajowego i europejskiego rolnictwa, co było 
jednym z podstawowych załoŜeń tworzenia 
zasad jej polityki biopaliwowej. 

Po zebraniu wszystkich argumentów 
uczestników spotkania zostało wydane 
wspólne, oficjalne stanowisko 7 wymie-
nionych organizacji  

ZauwaŜono w nim m.in. Ŝe ewentualne 
wejście w Ŝycie propozycji KE będzie miało 
bardzo negatywne konsekwencje nie tylko 
dla wytwórców biokomponentów, ale dla 
całego łańcucha produkcyjnego począwszy 
od sektora rolnego. Decyzje polityczne 
związane z rozwojem sektora biopaliw miały 
zapewnić realizację kilku zasadniczych 
celów: ograniczenie emisji CO2, wprowadze-
nie dodatkowych źródeł energii, stabilizację 
dochodów w rolnictwie oraz stworzenie 
realnej alternatywy dla importowanych pasz 
wysokobiałkowych. śaden z tych celów nie 
został jeszcze osiągnięty, jako Ŝe od czasu 
ustanowienia „biopaliwowych” dyrektyw 
unijnych minęło niespełna 3 lata, a ich 
wdroŜenie w wielu krajach UE nie zostało 
zakończone. 

Stanowisko wraz z uzupełnieniem, opubliko-
wane m.in. na stronie www PSPO, zostało 
przekazane do Prezesa Rady Ministrów oraz 
Ministerstw: Gospodarki, Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi oraz Środowiska. 
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W aktualnie dostępnym wydaniu 
tygodnika WPROST (nr 44, w kioskach 
od 29 października 2012) ukazał się 
obszerny artykuł Moniki Radowskiej pt. 
„Pokochaj olej rzepakowy”.  

Autorka obala mity i przywodzi wiele 
zalet oleju rzepakowego, w szcze-
gólności dla profilaktyki chorób układu 
krąŜenia. 

 

NajniŜsza zawartość kwasów nasyconych, 
wysoka jednonienasyconych, doskonała 
relacja omega-6 do omega-3, to niektóre 
cechy oleju rzepakowego, które podkreślają 
eksperci cytowani w materiale. 

Artykuł znajduje się w dodatku Vademecum 
zdrowia i urody. Zachęcamy do zapoznania 
się. 

Ewa Myśliwiec 

 
 
 

 
W związku ze zmianami dotyczącymi 
limitu zawartości glukozynolanów w mate-
riale siewnym rzepaku wchodzącymi  
w Ŝycie od przyszłego roku PSPO zwróciło 
się do European Seed Association  
i FEDIOL. 

Przypominając powtórnie Stanowisko  

w sprawie ograniczania zawartości 

glukozynoIanów z 2009 r. Stowarzyszenie 
zwróciło uwagę tych organizacji, Ŝe 
 

przyjęty poziom 18 mikromoli glukozy-
nolanów/g nasion siewnych stanowi 
regres dla Polski mającej od 1996 r. 
wymóg w wysokości 15 mikromoli. 

PSPO powtórzyło jednocześnie, Ŝe 
obecny próg nie jest dla zadawalający  
i czeka na dalszy postęp w harmonizacji 
rynku europejskiego.  

Stowarzyszenie opowiada się za doce-
lowym ustanowieniem dla Katalogu 
 

 

 

 

 
Europejskiego progu dopuszczalnej za-
wartości glukozynolanów w nasionach na 
poziomie 15 mikromoli /g nasion z trzy 
letnim okresem dochodzenia do niego. 

Agnieszka Słodowa 

 
 
 
 
 
17 października Komisja Europejska 
opublikowała swoją propozycję w sprawie 
nowelizacji prawodawstwa biopaliwowego. 

W związku z tym stowarzyszenia bio-
paliwowe w Niemczech i całej Wspólnocie 
stanowczo odrzuciły zawarte w tej 
propozycji ograniczenia dotyczące udziału 
w biopaliwach biodiesla i bioetanolu 
produkowanego z rzepaku, słonecznika, 
zbóŜ lub buraka cukrowego.  

Stowarzyszenia krytykując te propozycje  
uwaŜają, Ŝe podwaŜają one autorytet 
Wspólnoty, która trzy lata temu określiła  

udział biopaliw w transporcie do roku 2020 
na co najmniej 10%. 

W przypadku przyjęcia zawartych w pro-
pozycji Komisji ograniczeń istnieje obawa, 
Ŝe wielkość produkcji biopaliw mocno 
spadnie i w konsekwencji zostanie 
utraconych wiele miejsc pracy. 

Wobec tego Niemieckie Stowarzyszenie 
Bioenergii oczekuje, Ŝe propozycja Komisji 
stanie się przedmiotem intensywnej 
debaty pomiędzy stowarzyszeniami prze-
mysłu, politykami i rządami członków Unii 
Europejskiej.  

 
 

Oczekuje się równieŜ, Ŝe kraje nie będące 
członkami Unii, które eksportują biopaliwa 
lub surowce do ich wytwarzania do krajów 
UE będą wywierać na nią dodatkowy 
nacisk.  

W przypadku decydentów niemieckich 
oczekuje się, Ŝe powinni oni postąpić tak 
samo.  

NaleŜy im zadać pytanie o konsekwencje 
propozycji Komisji dla niemieckiej polityki 
finansowej oraz wpływu na wybory do 
Bundestagu w 2013 roku?  

Lech Kempczyński na podst. Newslettera 
German BioEnergy Association z dn. 
25/10/2012 

Niemieckie Stowarzyszenie Bioenergii przeciwne    
propozycji Komisji Europejskiej 
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Średnie ceny produktów rzepakowych 
w Polsce 15 – 21 X 

wg MRiRW 

Produkt 
Cena netto 

[PLN/t] 
Zmiana [%] 

Nasiona 
rzepaku 

1998 -0,5 

Olej 
rafinowany 

4230 -0,9 

 Śruta 1079 +3,9 

Makuch 1183 -0,4 
 

Notowania MATIF na rzepak (FOB)  
z dn. 29 X 

wg Euronext 

Dostawa 
Cena  

[EUR/t] 

Kurs EUR 
[PLN] 
(NBP) 

Cena  
[PLN/t] 

Listopad’12 475,50 

4,1472 

1934,42 

Luty’13 480,00 1941,58 

Maj’13 479,75 1929,30 

Sierpień’13 447,00 1791,13 
 

Notowania róŜne  
wg FAMMU/FAPA, Orlen 

Produkt Jednostki Cena 

Nasiona rzepaku  
CIF list/grudź Hamburg  

18 X 
[USD/t] 626 

Olej rzep. sur. FOB 
list/stycz Rotterdam  

25 X 
[EUR/t] 950 

BIO 100 
PKN Orlen 30 X 

[PLN/m3] 
netto 

4431 

BIO ON PKN Orlen 30 X 
[PLN/m3] 

netto 
4481 

 

Średnie ogólnopolskie  
ceny detaliczne [PLN/l]           

wg e-petrol.pl 

Data B100 ON 

2012-09-19 5,56 5,76 

2012-09-26 5,19 5,74 

2012-10-03 5,19 5,74 

2012-10-10 5,19 5,74 

 

 

  
 

 
 

    

opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW 

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t] 

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t] 

Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t] 
opracowanie PSPO na podst. Euronext 

opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW 


