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ZESPÓŁ KONTROLNY 

Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących wybranych polityk 
i programów unijnych bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach budżetowych. 
Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne tak, aby miały one jak największe oddziaływanie, 
biorąc pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności z przepisami, 
poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny 
i społeczny. 
 
Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę I, której przewodniczy członek 
Trybunału Phil Wynn Owen i która zajmuje się wydatkami związanymi ze zrównoważonym 
użytkowaniem zasobów naturalnych. Kontrolą kierował członek Trybunału Samo Jereb, a w działania 
kontrolne zaangażowani byli: Jerneja Vrabic, attaché; Michael Bain, kierownik; Ramona Bortnowschi i 
Els Brems, którzy weszli w skład głównego zespołu kontrolnego, oraz pozostali kontrolerzy: Roussalia 
Nikolova, Anžela Poliulianaitė, Maria Eulàlia Reverté i Casas, Frédéric Soblet, Pekka Ulander i Jolanta 
Žemailaitė. Za wsparcie językowe odpowiedzialni byli Miroslava Chakalova-Siddy i Richard Moore, 
a wsparcie administracyjne zapewniła Terje Teppan-Niesen.  
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GLOSARIUSZ I WYKAZ SKRÓTÓW 

AEBIOM Europejskie Towarzystwo Biomasy 

Analiza pełnego cyklu 
życia (LCA) 

Wieloetapowa procedura obliczania wartości odzwierciedlającej 
oddziaływanie produktu lub usługi na środowisko w całym cyklu 
życia. 

Analiza SWOT Metoda określania mocnych i słabych stron organizacji lub 
regionu oraz ich szans i istniejących zagrożeń, stosowana 
w programach rozwoju obszarów wiejskich. 

Bioenergia Energia produkowana z biomasy. 

Biogospodarka Gałęzie gospodarki, w których wykorzystuje się biologiczne 
zasoby odnawialne lądowe i morskie – takie jak uprawy, lasy, 
ryby, zwierzęta i mikroorganizmy – do produkcji żywności, 
materiałów i energii. 

Biomasa Ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów 
i pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa 
i powiązanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa 
i akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część odpadów, 
w tym odpadów przemysłowych i komunalnych pochodzenia 
biologicznego. 

Cel szczegółowy 5C Cel szczegółowy „energia ze źródeł odnawialnych” – obejmuje 
szeroki zakres celów, w tym ułatwianie dostaw 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów 
ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców 
niespożywczych, na potrzeby biogospodarki. 

Cele szczegółowe Unia Europejska określiła sześć priorytetów w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich. Są one podzielone na 18 „celów 
szczegółowych”, co pozwala lepiej sprecyzować cele w ramach 
każdego priorytetu oraz ułatwić programowanie. 

CO2 Dwutlenek węgla 

DG Działy i służby Komisji Europejskiej zwane dyrekcjami 
generalnymi (DG). 

DG AGRI Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Komisji Europejskiej 

DG CLIMA Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji 
Europejskiej 



DG ENER Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej 

DG ENV Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej 

Dyrektywa w sprawie 
energii ze źródeł 
odnawialnych 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 
z 5.6.2009, s. 16). 

EEG Niem.: Erneuerbare-Energien-Gesetz (ustawa o odnawialnych 
źródłach energii) 

Energia ze źródeł 
odnawialnych 

Energia pobierana ze źródeł odnawialnych, które są naturalnie 
uzupełniane w okresie ludzkiego życia, takich jak 
promieniowanie słoneczne, wiatr, biomasa i geotermia. 

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ma na celu pomoc obszarom wiejskim UE w rozwiązywaniu 
różnorodnych problemów gospodarczych, środowiskowych 
i społecznych. 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu 
wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej w Unii 
Europejskiej poprzez korygowanie podstawowych dysproporcji 
regionalnych poprzez finansowe wsparcie udzielane na budowę 
infrastruktury i efektywne inwestycje ukierunkowane na 
tworzenie miejsc pracy, przede wszystkim w sektorze 
przedsiębiorstw. 

Europejski Komitet 
Ekonomiczno-
Społeczny (EKES) 

Organ doradczy stanowiący oficjalną platformę, dzięki której 
europejscy przedstawiciele grup interesów społeczno-
zawodowych oraz inne podmioty mają możliwość wyrażania 
swoich poglądów w kwestiach dotyczących UE. 

Europejskie fundusze 
strukturalne 
i inwestycyjne 

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne to grupa pięciu 
odrębnych funduszy, których celem jest zmniejszenie 
dysproporcji regionalnych w całej UE, przy czym ich ramy 
polityczne obejmują siedmioletni okres budżetowy wieloletnich 
ram finansowych. Są to: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR); Europejski Fundusz Społeczny (EFS); 
Fundusz Spójności; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW); oraz Europejski Fundusz Morski 
i Rybacki (EFMR). 



Gazy cieplarniane Gazy tworzące w atmosferze ziemskiej rodzaj pokrywy, która 
zatrzymuje ciepło, prowadząc do wzrostu temperatury 
powierzchni Ziemi. Jest to tak zwany „efekt cieplarniany”. 
Podstawowe gazy cieplarniane obejmują dwutlenek węgla (CO2), 
metan (CH4), tlenek diazotu (N2O) oraz gazy fluorowane (HFC, 
PFC, SF6 i NF3). 

„Horyzont 2020” Program UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 
2014-2020. 

Jednostki miary 
energii 

• toe – tona oleju ekwiwalentnego to ilość energii uwalniana 
podczas spalania jednej tony ropy naftowej, równa około 42 
GJ 
ktoe – tysiąc ton oleju ekwiwalentnego 
Mtoe – milion ton oleju ekwiwalentnego 

• kW – kilowat 

• MWh/kWh – mega-/kilowatogodzina 

Kryteria 
zrównoważonego 
rozwoju 

Zestaw kryteriów dotyczących biopaliw, biopłynów i paliwa 
z biomasy zdefiniowanych w dyrektywie w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych i we wniosku dotyczącym dyrektywy 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, odnoszących się do praktyk w zakresie 
użytkowania gruntów i gospodarki leśnej, ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz wydajności przekształcania energii 
w celu zapewniania zgodności bioenergii z zasadami równowagi 
środowiskowej. 

LEADER Inicjatywa lokalna kierowana przez społeczność, mająca na celu 
zaktywizowanie i rozwój społeczności wiejskich poprzez 
partnerstwa publiczno-prywatne (tzw. lokalne grupy działania). 
Termin jest francuskim akronimem oznaczającym liaison entre 
actions de développement de lʼeconomie rurale (PL: „powiązania 
między działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów 
wiejskich”). 

LIFE FR: L’Instrument financier pour l’environnement 
Instrument finansowy UE wspierający projekty dotyczące 
środowiska, ochrony przyrody i działań w dziedzinie klimatu 
w całej UE. 

Lokalne społeczności 
energetyczne 
działające w zakresie 
energii ze źródeł 
odnawialnych 

MŚP lub organizacja non-profit, których udziałowcy lub 
członkowie współpracują w zakresie wytwarzania, dystrybucji, 
magazynowania lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych. 



Mechanizm 
weryfikowania 
polityki pod względem 
jej wpływu na obszary 
wiejskie 

Mechanizm weryfikowania polityki pod względem jej wpływu na 
obszary wiejskie ma na celu zrozumienie oddziaływania 
interwencji podejmowanych w obszarze polityki przez rządy oraz 
zapewnienie sprawiedliwych i równych wyników tych interwencji 
dla obszarów wiejskich. Służy znalezieniu najlepszych sposobów 
realizacji polityki na obszarach wiejskich.  

MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa 

NREAP Krajowe plany działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, zgodnie z art. 4 dyrektywy w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych. 

Ocena 
funkcjonowania 
reformy WPR 

W 2009 r. dokonano analizy różnych komponentów WPR 
i dostosowano je w taki sposób, aby ukierunkować WPR na 
zrównoważony i ekologiczny rozwój. To dostosowanie znane jest 
jako „ocena funkcjonowania”. 

Okres programowania Okres wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich 
odpowiadający wieloletnim ramom finansowym UE. Obecny 
okres programowania obejmuje lata 2014-2020 i następuje po 
okresie programowania 2007-2013. 

Pomoc państwa Pomoc zapewniana przez państwa członkowskie, przynosząca 
beneficjentom korzyści gospodarcze. Może ona obejmować 
bezpośrednią pomoc finansową lub wsparcie pośrednie, takie jak 
korzyści podatkowe, lepsze warunki zakupu lub dzierżawy 
gruntu, udzielenie pożyczki lub gwarancji na pozyskanie pożyczki 
z banku na warunkach lepszych niż normalna stopa rynkowa itd. 

Posiedzenia 
trójstronne 

Posiedzenia trójstronne dotyczące wniosków ustawodawczych 
z udziałem przedstawicieli Parlamentu, Rady i Komisji. Celem 
tych kontaktów jest osiągnięcie porozumienia w sprawie pakietu 
poprawek, który byłby możliwy do zaakceptowania zarówno 
przez Radę, jak i Parlament. Komisja pełni funkcję mediatora, aby 
ułatwić osiągnięcie porozumienia między współustawodawcami. 

Pośrednia zmiana 
użytkowania gruntów 

Przekształcenie gruntów spowodowane przeniesieniem 
produkcji rolnej, w sytuacji gdy istniejące grunty rolne są 
przeznaczane na produkcję upraw energetycznych, takich jak 
kukurydza, rozplenica słoniowa czy wierzba, a produkcja 
żywności i pasz jest przenoszona na grunty inne niż rolne, np. 
lasy, użytki zielone, torfowiska, tereny podmokłe i inne 
ekosystemy bogate w węgiel. Przekształcenie tych typów 
gruntów w grunty uprawne może spowodować zwiększenie 
emisji CO2. 



Premie gwarantowane System wsparcia, w ramach którego energia elektryczna 
z odnawialnych źródeł energii jest zazwyczaj sprzedawana na 
rynku energii elektrycznej, a producenci otrzymują dodatkowo, 
względem ceny rynkowej, premię za produkcję tej energii 
elektrycznej. Premie gwarantowane mogą być stałe (tj. stały 
poziom niezależny od cen rynkowych) lub zmienne (tj. zmienne 
poziomy zależące od wahań cen rynkowych). 

Program rozwoju 
obszarów wiejskich 
(PROW) 

Dokument przygotowany przez państwo członkowskie lub region 
oraz zatwierdzony przez Komisję w celu planowania 
i monitorowania wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich 
na szczeblu regionalnym lub krajowym. 

Prosument 
(prosument energii ze 
źródeł odnawialnych) 

Aktywny odbiorca, który zużywa, a także może magazynować 
i sprzedawać odnawialną energię elektryczną wytwarzaną w jego 
obiektach, w tym w budownictwie wielorodzinnym, w lokalach 
handlowych lub dzielonych lokalach usługowych lub 
w zamkniętym systemie dystrybucyjnym, pod warunkiem że 
w przypadku prosumentów energii ze źródeł odnawialnych 
niebędących gospodarstwami domowymi działania te nie 
stanowią ich podstawowej działalności handlowej lub 
zawodowej. 

PV Fotowoltaiczny 

Rozkład beztlenowy Proces, w ramach którego materia organiczna, taka jak odpady 
pochodzenia zwierzęcego lub odpady spożywcze, ulega 
rozkładowi, w wyniku czego powstają biogaz i nawóz organiczny. 

System ciepłowniczy 
lub 
system chłodniczy 

Dystrybucja energii termicznej w postaci pary, gorącej wody lub 
schłodzonych płynów, z centralnego źródła produkcji przez sieć 
do wielu budynków lub punktów w celu wykorzystania do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub procesów. 

Ślad węglowy Ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w cyklu 
życia dowolnego produktu lub działalności, wyrażona 
w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e). 

Taryfy gwarantowane System wsparcia, w ramach którego producentom energii ze 
źródeł odnawialnych wypłacane są kwoty naliczone po stałej 
cenie za każdą wyprodukowaną jednostkę energii wprowadzoną 
do sieci przesyłowej. Wypłacanie taryf gwarantowanych jest 
zagwarantowane w określonym okresie, który często wiąże się 
z czasem gospodarczego wykorzystania danego projektu 
dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych (zwykle 10-25 lat). 



Umowa partnerstwa Dokument przygotowany przez państwo członkowskie 
z udziałem partnerów, który określa strategię tego państwa 
członkowskiego, jego priorytety i warunki efektywnego 
i skutecznego korzystania z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych. Jest przyjmowany przez Komisję w następstwie 
oceny i dialogu z danym państwem członkowskim. 

Użytkowanie gruntów, 
zmiana użytkowania 
gruntów i leśnictwo 
(LULUCF) 

Sektor ujęty w wykazie gazów cieplarnianych obejmujący emisje 
i pochłanianie gazów cieplarnianych wynikające 
z bezpośredniego użytkowania gruntów przez człowieka, zmiany 
użytkowania gruntów i działalności w obszarze leśnictwa. 
Podobnie jak inne sektory gospodarki, użytkowanie gruntów, 
zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo wywierają wpływ na 
globalny obieg węgla w przyrodzie. Działalność w ramach 
użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa 
może wprowadzać gazy cieplarniane do atmosfery lub 
pochłaniać je, wpływając na zmianę klimatu w sposób negatywny 
(np. wylesianie) lub pozytywny (np. zalesianie i ponowne 
zalesianie). 

Wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) 

Wieloletni plan wydatkowania środków UE odzwierciedlający 
priorytety jej polityki w kategoriach finansowych. Ma 
zastosowanie do okresu siedmiu lat. 

Wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie 
promowania 
stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych 

Wniosek Komisji Europejskiej z dnia 30.11.2016 r. dotyczący 
dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych w okresie 2021-2030. 

Wspólna polityka 
rolna (WPR) 

Zbiór przepisów i praktyk przyjętych przez Unię Europejską 
w celu zapewnienia wspólnej, jednolitej polityki w obszarze 
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 

Wspólne ramy 
monitorowania 
i oceny (CMEF) 

Ogólnounijne ramy monitorowania i oceny rozwoju obszarów 
wiejskich w okresie programowania 2007-2013. W okresie 
programowania 2014-2020 ramy te obejmują obydwa filary WPR 
(EFRROW i EFRG). 

Wspólny system 
monitorowania 
i oceny (CMES) 

Część wspólnych ram monitorowania i oceny – zasady 
i procedury dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (drugi filar 
WPR). 

Zielony certyfikat Zbywalny certyfikat poświadczający, że określona energia jest 
wytwarzana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 



Zobowiązania 
kwotowe 

Minimalne udziały odnawialnych źródeł energii w koszyku 
energetycznym instalacji energetycznych, dostawców energii 
elektrycznej, a czasami także dużych konsumentów energii 
elektrycznej, zdefiniowane przez instytucje rządowe na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub lokalnym. 

 

  



STRESZCZENIE 

I. Energia ze źródeł odnawialnych to energia wytwarzana z odnawialnych, niekopalnych 

źródeł energii, które są naturalnie uzupełniane w okresie ludzkiego życia. Zarówno poziom 

wytwarzania, jak i zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE zwiększa się, konieczne są 

jednak dalsze starania, aby osiągnąć unijne cele w tym zakresie. Polegają one na tym, by do 

2020 r. 20% energii w całkowitym zużyciu energii końcowej pochodziło ze źródeł 

odnawialnych, a do 2030 r. – przynajmniej 27%. Korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych 

na większą skalę ma zasadnicze znaczenie w ograniczeniu przez UE emisji gazów 

cieplarnianych w celu spełnienia postanowień porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 r. 

Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych mogłoby także zmniejszyć 

zależność UE od paliw kopalnych i importowanej energii, a zatem przyczynić się do 

bezpieczeństwa dostaw energii. Dostępnych jest kilka unijnych i krajowych programów 

finansowania zapewniających zachęty do wytwarzania i stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych, przy czym jednym ze źródeł unijnych środków finansowych jest Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).  

II. Kontrola przeprowadzona przez Trybunał dotyczyła powiązania między energią ze 

źródeł odnawialnych a rozwojem obszarów wiejskich. Trybunał przeanalizował unijne ramy 

polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w ujęciu ogólnym oraz sposób 

uwzględnienia w nich szczegółowych aspektów rozwoju obszarów wiejskich. Ocenił, czy ramy 

wykorzystywane do wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na rozwój 

obszarów wiejskich zostały zaprojektowane i były wdrażane w sposób sprzyjający zarówno 

wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, jak i zrównoważonemu rozwojowi obszarów 

wiejskich.  

III. Na podstawie prac kontrolnych Trybunał stwierdził, że istnieje potencjalna synergia 

pomiędzy polityką w zakresie energii ze źródeł odnawialnych a EFRROW, która może 

ułatwiać zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, jednak dotychczas synergii tej w dużej 

mierze nie wykorzystano. 

IV. Po przeprowadzeniu kilku badań zalecano przyjęcie proaktywnego podejścia, które 

umożliwiłoby wykorzystanie tej potencjalnej synergii, Trybunał doszedł jednak do wniosku, 



że w polityce UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych można by bardziej precyzyjne 

określić warunki skutecznego powiązania energii ze źródeł odnawialnych z rozwojem 

obszarów wiejskich. Trybunał przyznaje, że niektóre instrumenty ujęte w proponowanych 

ramach polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych dają możliwość poprawy sytuacji. 

Ani obecne, ani proponowane ramy zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do bioenergii 

(dotyczące produkcji i stosowania biomasy) nie zapewniają odpowiedniej podstawy, która 

pozwoliłaby na wystarczającą ochronę obszarów wiejskich przed zidentyfikowanym ryzykiem 

środowiskowym i społeczno-ekonomicznym ani na maksymalne wykorzystanie ich 

potencjału w zakresie dalszego zrównoważonego rozwoju. 

V. Szczególne środki finansowe dostępne na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich mogą 

odgrywać ważną rolę w realizowaniu unijnych i krajowych celów dotyczących energii ze 

źródeł odnawialnych, choć powinno to mieć charakter uzupełniający wobec 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich UE. Komisja nie przekazała jednak 

wystarczającego wyjaśnienia ani wytycznych w tym względzie ani nie określiła, w jaki sposób 

środki z EFRROW powinny uzupełniać istniejące unijne i krajowe systemy finansowania. 

W rezultacie większość państw członkowskich, w których przeprowadzono wizyty kontrolne, 

nie nadawała odpowiedniego priorytetu projektom dotyczącym energii ze źródeł 

odnawialnych, które mogłyby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich.  

VI. Ponadto Komisja nie dysponuje kompleksowymi informacjami na temat wydatków 

z EFRROW na energię ze źródeł odnawialnych w okresie programowania 2007-2013 

w odniesieniu do obszarów wiejskich ani ich udziału w ogólnych wydatkach UE na energię ze 

źródeł odnawialnych. Informacje dotyczące tego, jakie cele udało się osiągnąć dzięki 

wydatkowanym środkom finansowym, także są ograniczone. Pomimo pewnych usprawnień 

w okresie programowania 2014-2020 nadal występują uchybienia w systemie 

monitorowania, głównie ze względu na problemy w zakresie programowania oraz 

ograniczony zakres głównych wskaźników. 

VII. Próba projektów skontrolowanych przez Trybunał obejmowała zarówno inwestycje 

dostarczające energię ze źródeł odnawialnych stronom trzecim, jak i takie, które dotyczyły 

głównie wytwarzania energii na użytek własny właściciela projektu. Trybunał uznał większość 



skontrolowanych projektów za udane ze względu na ich pozytywne oddziaływanie 

gospodarcze i środowiskowe na rozwój obszarów wiejskich. Uchybienia w procedurach 

wyboru państw członkowskich doprowadziły także do tego, że finansowano projekty, które 

przynosiły korzyści gospodarcze właścicielom projektów, lecz miały niewielkie dodatkowe 

oddziaływanie na obszary wiejskie.  

VIII. Na podstawie tych wniosków Trybunał sformułował następujące zalecenia: 

• podczas opracowywania polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w przyszłości 

Komisja i państwa członkowskie powinny brać pod uwagę okoliczności dotyczące 

obszarów wiejskich i ich potrzeby, w szczególności w przypadku opracowywania 

zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu. 

• Komisja, wraz ze współustawodawcami, powinna opracować przyszłe ramy polityki 

w sprawie bioenergii w sposób zapewniający lepsze zabezpieczenie przed 

niezrównoważonym pozyskiwaniem biomasy na potrzeby wytwarzania energii.  

• Komisja powinna sprecyzować cel i rolę wsparcia z EFRROW na rzecz inwestycji 

w energię ze źródeł odnawialnych. 

• W odniesieniu do wsparcia z EFRROW na rzecz energii ze źródeł odnawialnych Komisja 

powinna zobowiązać państwa członkowskie do przekazywania stosownych informacji na 

temat osiągnięć projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych w ramach 

programów w udoskonalonych rocznych sprawozdaniach z wykonania za 2019 r. 

• Komisja wraz z państwami członkowskimi powinna czuwać nad stosowaniem 

odpowiednich procedur wyboru, tak aby wsparcie udzielane było wyłącznie na rzecz 

rentowych projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych przynoszących 

wyraźne korzyści dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  

  



WSTĘP 

Energia ze źródeł odnawialnych w UE 

1. Energia ze źródeł odnawialnych to energia wytwarzana z odnawialnych, niekopalnych 

źródeł energii, które są uzupełniane w sposób naturalny w okresie ludzkiego życia. 

Odnawialne źródła energii obejmują promieniowanie słoneczne, energię wiatrową, morską 

i wodną, geotermię oraz bioenergię1,2. Główne rodzaje energii ze źródeł odnawialnych, 

właściwe technologie i typowe zastosowania przedstawiono na rys. 1. 

1 Bioenergia to energia produkowana z biomasy.  
Biomasa to ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia 
biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa 
i powiązanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegająca 
biodegradacji część odpadów, w tym odpadów przemysłowych i komunalnych pochodzenia 
biologicznego. 

2 Energia ze źródeł odnawialnych została zdefiniowana w art. 2 lit. a) dyrektywy w sprawie energii 
ze źródeł odnawialnych w następujący sposób: „»energia ze źródeł odnawialnych« oznacza 
energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię 
oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz)”. 



Rys. 1 – Odnawialne źródła energii, technologie i zastosowania  

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

2. Korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych na większą skalę ma zasadnicze znaczenie 

w ograniczeniu przez UE emisji gazów cieplarnianych w celu spełnienia postanowień 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 r. Wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych na większą skalę mogłoby także zmniejszyć zależność UE od paliw kopalnych 

i importowanej energii, a zatem przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw energii. 

3. W 2015 r. 26,7% energii pierwotnej wytwarzanej w całej UE pochodziło ze źródeł 

odnawialnych (zob. rys. 2). Poziom wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wzrósł 

z około 120 Mtoe w 2005 r. do 205 Mtoe w 2015 r. (wzrost o 71%), podczas gdy produkcja 

energii pierwotnej z większości innych źródeł zmniejszyła się w tym samym okresie, zarówno 

w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym3. 

3 Eurostat, „Simplified energy balances – annual data [nrg_100a]” (Uproszczony bilans 
energetyczny – roczne dane [nrg_100a]), ostatnia aktualizacja 8.6.2017 r. 
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database). 
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Rys. 2 – Produkcja energii pierwotnej, UE-28, 2015 r. (% łącznej energii, na podstawie ton 

oleju ekwiwalentnego) 

 

Uwaga: w dokumentach statystycznych biomasa obejmuje drewno i inne biopaliwa stałe; biogaz, 
biopaliwa ciekłe; oraz odpady ze źródeł odnawialnych (ulegające biodegradacji). 

Źródło: Eurostat [nrg_100a] i [nrg_107a] 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports oraz 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics). 

4. Na rys. 2 pokazano także, że biomasa (w tym ulegająca biodegradacji część odpadów) 

jest zdecydowanie najistotniejszym odnawialnym źródłem energii w UE: odpowiada za 63,3% 

całej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Z tego powodu sektory rolnictwa i leśnictwa 

mają szczególne znaczenie w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. W 2010 r. 48,5% 

(80,7 Mtoe) energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej w całej UE pochodziło z biomasy 

leśnej, podczas gdy biomasa rolnicza odpowiadała kolejnym 10,6% (17,6 Mtoe)4. 

4 Eurostat, „Agri-environmental indicator – renewable energy production” (Wskaźnik 
rolnośrodowiskowy – produkcja energii ze źródeł odnawialnych). Dane z marca 2013 r. 
(planowana aktualizacja artykułu: grudzień 2018 r.) (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Archive:Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production).  

Drewno i inne 
biopaliwa stałe

44,3%

Biogaz
7,7%

Biopaliwa ciekłe
6,7%

Odpady 
przetwarzalne

4,7%

Energia wodna
14,3%

Wiatr
12,7%

Energia słoneczna
6,4%

Energia geotermalna
3,2%

0

25

50

75

100

Energia jądrowa
28,8%

Stałe paliwa 
kopalne

18,9%

Gaz ziemny
14,0%

Ropa naftowa
9,8%

Energia ze źródeł 
odnawialnych

26,7%

Inne
1,7%



Unijne ramy polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

5. Głównym elementem obecnych unijnych ram polityki w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych jest dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa stanowi 

integralną część pakietu klimatyczno-energetycznego UE do roku 20205, w którym określono 

trzy ogólnounijne cele, które należy osiągnąć do 2020 r. Jeden z tych celów stanowi, że 20% 

energii zużywanej w UE powinno być wytwarzane ze źródeł odnawialnych6. W dyrektywie 

ustanowiono także cele krajowe dotyczące docelowego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii, wynoszące od 10% dla Malty do 49% dla 

Szwecji7. Przewidziano w niej także, że 10% energii zużywanej w sektorze transportu we 

wszystkich państwach członkowskich powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych.  

6. Przepisy dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych wymagają od państw 

członkowskich przyjęcia krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych oraz przekazywania Komisji co dwa lata sprawozdań z postępów w osiąganiu 

celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych. Na podstawie tych indywidualnych 

sprawozdań Komisja przygotowuje sprawozdanie z postępów zawierające analizę sytuacji 

dotyczącej polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w UE8. 

7. W 2014 r. Rada Europejska przyjęła nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej 

ustanawiające nowe cele, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Przewidują one, że do tego 

roku co najmniej 27% energii zużywanej w UE powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych9. 

5 Zaproponowany przez Komisję w styczniu 2008 r. oraz przyjęty przez Parlament w grudniu 
2008 r. i przez Radę w kwietniu 2009 r.; zob. dane szczegółowe w EURLex – procedura 
2008/0016/COD 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1464183881140 

6 Art. 3 ust. 1 dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych. 

7 Załącznik I do dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych. 

8 Art. 22 i 23 dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych. 

9 Konkluzje Rady Europejskiej, 23–24 października 2014 r. (EUCO 169/14 z 24 października 
2014 r.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1464183881140


W związku z tym celem Komisja przygotowała kilka wniosków ustawodawczych, 

w szczególności w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (zwany 

także „pakietem zimowym”) z dnia 30 listopada 2016 r. Pakiet ten obejmował wniosek 

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (w niniejszym 

sprawozdaniu nazywany wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych)10. Obecnie jest on poddawany procedurze 

ustawodawczej.  

8. Komisja w swoim wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zaproponowała usunięcie wiążących celów krajowych dla 

państw członkowskich. Wniosek ten wymagał jednak od nich terminowego osiągnięcia celów 

na 2020 r. Wniosek w sprawie zarządzania unią energetyczną11 wymagał natomiast od 

państw członkowskich przygotowania zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii 

i klimatu w celu zapewnienia wystarczająco ambitnego i spójnego kursu działań krajowych, 

aby osiągnąć cele UE. 

9. Podczas gdy energia ze źródeł odnawialnych stanowi 26,7% energii wytwarzanej w UE 

(zob. rys. 2), zgodnie ze sprawozdaniem Komisji w sprawie postępów w dziedzinie energii ze 

źródeł odnawialnych z 2017 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w UE pod względem 

zużycia w 2014 r. wyniósł jedynie 16%. Dzieje się tak, ponieważ ponad połowa energii 

zużywanej w UE pochodziła z importu (głównie gazu ziemnego i ropy naftowej)12. W tym 

samym sprawozdaniu stwierdzono, że UE jako całość i większość państw członkowskich 

osiągnie lub przekroczy swoje cele na 2020 r. Niemniej jednak prognozy przewidują także, że 

10 COM(2016) 767 final/2 z dnia 23.2.2017 r. „Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych”. 

11 COM(2016) 759 final z dnia 30.11.2016 r. „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną” 
(https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-
clean-energy-transition) 

12 Eurostat „Energy production and imports” (Produkcja i import energii) 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Energy_production_and_imports).  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports


Irlandia, Luksemburg, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo nie osiągną swoich celów 

krajowych13. 

Systemy wsparcia energii ze źródeł odnawialnych 

10. Aby zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych i osiągnąć krajowe cele 

dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, państwa członkowskie wdrożyły różnorodne 

działania z zakresu polityki. Obejmują one zachęty finansowe, takie jak taryfy gwarantowane 

lub premie gwarantowane, oraz takie środki jak zobowiązania kwotowe ze zbywalnymi 

zielonymi certyfikatami. Często wykorzystywane są kombinacje tych instrumentów, 

w szczególności w sektorze energii elektrycznej. W sektorze ogrzewania i chłodzenia 

wsparcie polega przede wszystkim na dotacjach na inwestycje i bodźcach podatkowych14. 

11. Energia ze źródeł odnawialnych stanowi priorytet o charakterze przekrojowym wielu 

obszarów polityki UE. UE zapewnia wsparcie na rzecz energii ze źródeł odnawialnych 

w ramach kilku programów finansowania. Obejmują one Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW), a także programy „Horyzont 2020” i LIFE15. 

12. Komisja nie była w stanie przekazać aktualnych kompleksowych informacji na temat 

ogólnego wsparcia finansowego na rzecz energii ze źródeł odnawialnych w ramach 

13 COM(2017) 57 final z dnia 1.2.2017 r. „Sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie energii 
ze źródeł odnawialnych”, s. 4 i 9. 

14 Herczeg, M., 2012 „Renewable energy support schemes in Europe, Copenhagen Resource 
Institute” (Programy wsparcia energii ze źródeł odnawialnych w Europie, Kopenhaski Instytut 
Zasobów) i  
Climate Policy Info Hub, „Renewable Energy Support Policies in Europe” (Polityka wsparcia 
energii ze źródeł odnawialnych w Europie)(http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-energy-
support-policies-europe). 

15 FREE – Forum Rozwoju Efektywnej Energii – narzędzie finansowania 
(http://www.rural-energy.eu/en_GB/funding#.V0gVvU1f2Hv), oraz 
Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, „Quick Reference Guide – Financing 
Opportunities for Local Climate & Energy Actions (2014 2020)” (Krótki przewodnik – możliwości 
finansowe dla lokalnych działań w zakresie klimatu i energii (2014–2020)), Bruksela, 2016 r. 
(http://www.covenantofmayors.eu/support/funding-instruments_en.html). 

http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-energy-support-policies-europe
http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-energy-support-policies-europe
http://www.rural-energy.eu/en_GB/funding#.V0gVvU1f2Hv
http://www.covenantofmayors.eu/support/funding-instruments_en.html


programów UE lub systemów krajowych ustanowionych przez państwa członkowskie. 

Jedynie w badaniu Ecofys dotyczącym dotacji na energię i kosztów energii w UE16 

przedstawiono dane szacunkowe na temat rocznych dotacji na energię ze źródeł 

odnawialnych w latach 2008-2012. Według tych danych w ramach wsparcia sektora 

energetycznego w UE w 2012 r. wypłacono 99,4 mld euro ze środków publicznych, głównie 

z budżetów państw, z czego 40,32 mld euro przeznaczono na energię ze źródeł 

odnawialnych. Taryfy gwarantowane (23,8 mld euro), premie gwarantowane (6,4 mld euro) 

i dotacje na inwestycje (4 mld euro) stanowiły główne rodzaje pomocy udzielanej na rzecz 

odnawialnych źródeł energii.  

Energia ze źródeł odnawialnych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich UE  

13. W dokumentach ustawodawczych i programowych UE przedstawiono potencjalnie 

pozytywne oddziaływanie energii ze źródeł odnawialnych na rozwój obszarów wiejskich. 

Dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i wniosek dotyczący dyrektywy 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zawierają zapisy 

dotyczące tworzenia możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalnego, „zwłaszcza 

na obszarach wiejskich i odizolowanych”17. 

14. W strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich na lata 

2007 201318 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1698/200519 podjęto te kwestie w kontekście 

16 „Subsidies and costs of EU energy” (Dopłaty w związku z energią i koszty energii w UE), 2014 
(http://ec.europa.eu/energy/en/content/final-report-ecofys). 

17 Zob. motyw 1 dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych oraz motyw 2 wniosku 
dotyczącego dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.  

18 Decyzja Rady 2006/144/WE z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych 
Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013) (Dz.U. L 55 
z 25.2.2006, s. 20) 
zmieniona decyzją Rady 2009/61/WE z dnia 19 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 112). 
Zob. sekcje 3.1; 3.2; 3.3 i 3.4a. 

19 Zob. motywy 22 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1). 

http://ec.europa.eu/energy/en/content/final-report-ecofys


ram polityki rozwoju obszarów wiejskich. Uwagi na temat potencjału wytwarzania 

i stosowania energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich zostały rozbudowane 

w wyniku „oceny funkcjonowania”, pakietu reform wspólnej polityki rolnej (WPR) 

uzgodnionego przez ministrów rolnictwa UE w listopadzie 2008 r. W tym kontekście uznali 

oni energię ze źródeł odnawialnych za jedno z sześciu „nowych wyzwań”20.  

15. W okresie programowania 2014-2020 UE zapewnia wsparcie na rzecz obszarów 

wiejskich, w tym wsparcie projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, 

z wykorzystaniem nowych ram. Jednym z pięciu europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych stał się EFRROW. Ramy te mają umożliwić lepszą koordynację różnych 

funduszy w celu poprawy wdrażania strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, 

trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu21. Strategiczne cele 

strategii „Europa 2020” zostały w nich przełożone na 11 celów tematycznych na poziomie 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W przypadku EFRROW zostały one 

dodatkowo podzielone na sześć priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz 18 

celów szczegółowych22 (zob. rys. 3). Opinia Trybunału na temat nowej procedury 

programowania została przedstawiona w sprawozdaniu specjalnym nr 16/2017 

„Programowanie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – należy dążyć do uproszczenia 

i bardziej skoncentrować się na rezultatach”. 

20 Pozostałe „nowe wyzwania” obejmowały: zmianę klimatu, gospodarkę wodną, różnorodność 
biologiczną, restrukturyzację sektora mleczarskiego i sieci szerokopasmowe. 

21 COM(2010) 2020 final z dnia 3 marca 2010 r. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. 

22 Zob. art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487). 



Rys. 3 – Ramy rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania 2014-2020 

 

Źródło: Źródło: Komisja Europejska, Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD, 
Przegląd polityki 2014–2020, (dane dostosowane) (https://enrd.ec.europa.eu/en/node/1587/policy-
overview-2014-2020). 

Strategia „Europa 2020”

Wspólne ramy strategiczne

Umowa partnerstwa

Polityka rozwoju obszarów 
wiejskich: EFRROW

6 priorytetów i 18 celów szczegółowych6 priorytetów i 18 celów szczegółowych
Priorytet 1: transfer wiedzy i innowacje: 
cel szczegółowy 1A: wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich;
cel szczegółowy 1B: wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją;
cel szczegółowy 1C: wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa.

Priorytet 2: rentowność gospodarstw i konkurencyjność: 
cel szczegółowy 2A: poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw;
cel szczegółowy 2B: ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności 
wymiany pokoleń.
Priorytet 3: organizacja łańcucha dostaw żywności i zarządzanie ryzykiem: 
cel szczegółowy 3A: poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-
spożywczym;
cel szczegółowy 3B: wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach.

Priorytet 4: odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów: 
cel szczegółowy 4A: odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej;
cel szczegółowy 4B: poprawa gospodarki wodnej;
cel szczegółowy 4C: zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą.

Priorytet 5: efektywne gospodarowanie zasobami, gospodarka odporna na zmianę klimatu: 
cel szczegółowy 5A: poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie;
cel szczegółowy 5B: zwiększenie efektywności wykorzystania energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym;
cel szczegółowy 5C: ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;
cel szczegółowy 5D: redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa;
cel szczegółowy 5E: promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie.

Priorytet 6: włączenie społeczne i rozwój gospodarczy: 
cel szczegółowy 6A: ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy;
cel szczegółowy 6B: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich;
cel szczegółowy 6C: zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na obszarach wiejskich oraz 
podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości.

Innowacje, środowisko i zmiana klimatu jako 
cele przekrojowe

Program/programy rozwoju obszarów wiejskichProgram/programy rozwoju obszarów wiejskich

Inne europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne



16. Energia ze źródeł odnawialnych podlega celowi szczegółowemu 5C, który obejmuje 

„ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, 

odpadów i pozostałości oraz innych surowców niespożywczych na potrzeby biogospodarki”. 

Oznacza to, że działania w ramach EFRROW, które wspierają wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych, powinny zasadniczo być objęte celem szczegółowym 5C.  

17. W ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich wsparcie inwestycji na rzecz 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych podlega zarządzaniu dzielonemu ze strony 

Komisji i państw członkowskich. Programy rozwoju obszarów wiejskich są opracowywane 

przez państwa członkowskie i zatwierdzane przez Komisję. Następnie państwa członkowskie 

wybierają projekty, na które mają zostać przydzielone środki finansowe, na podstawie 

przedłożonych programów.  

  



ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE 

18. Trybunał przeanalizował ramy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, koncentrując 

się na sposobie ujęcia w nich aspektów rozwoju obszarów wiejskich. Główne pytanie 

kontrolne Trybunału brzmiało: „Czy wsparcie ze środków EFRROW na rzecz energii ze źródeł 

odnawialnych ułatwia wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zrównoważony 

rozwój obszarów wiejskich?” 

19. Trybunał ocenił, czy i w jaki sposób instrumenty polityki w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych na szczeblu UE i państw członkowskich aktywnie wspierały rozwój obszarów 

wiejskich. Bioenergia ma nadrzędne znaczenie dla obszarów wiejskich, na których łatwo 

dostępna jest biomasa taka jak uprawy, odpady pochodzenia zwierzęcego i odpady 

organiczne oraz biomasa drzewna, ale wiąże się z nią pewne ryzyko środowiskowe 

i społeczno-ekonomiczne (pkt 23–41). 

20. Trybunał przeanalizował także ramy polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz ich 

wdrażanie na szczeblu państw członkowskich w celu dokonania oceny, czy wsparcie ze 

środków EFRROW na rzecz energii ze źródeł odnawialnych faktycznie przyczyniło się do 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (pkt 42-81).  

21. Uwzględniając prace OECD w tym obszarze23, Trybunał uznał, że inwestycje w energię ze 

źródeł odnawialnych przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, jeśli 

prowadzą do uzyskania jednej lub kilku z następujących korzyści: 

• korzyści dla środowiska, 

• dywersyfikacja dochodów rolników i właścicieli lasów, 

• możliwości zatrudnienia i możliwości rynkowe w przedsiębiorstwach na obszarach 

wiejskich oraz na ich rzecz, 

23 OECD, „Linking Renewable Energy to Rural Development” (Powiązanie energii ze źródeł 
odnawialnych z rozwojem obszarów wiejskich), OECD Publishing, 2012  
(http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en


• nowa i usprawniona infrastruktura energetyczna i usługi na obszarach wiejskich, 

• nowe źródła dochodów w celu wsparcia kluczowych usług publicznych i infrastruktury 

na obszarach wiejskich.  

22. Trybunał przeprowadził kontrolę w okresie od września 2016 r. do maja 2017 r., 

gromadząc dowody kontroli z następujących źródeł:  

• Przeglądy dokumentów i rozmowy z pracownikami czterech dyrekcji generalnych 

Komisji Europejskiej: DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (AGRI), DG ds. 

Energii (ENER), DG ds. Środowiska (ENV) oraz DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu 

(CLIMA). 

• Wizyty kontrolne w pięciu państwach członkowskich: w Bułgarii, we Francji (Dolna 

Normandia), Włoszech (Toskania), na Litwie i w Austrii. Do kontroli wybrano te państwa 

członkowskie, gdyż odpowiadają one 53% planowanych wydatków na cel szczegółowy 

5C oraz zapewniają równomierny zakres geograficzny. Trybunał dokonał przeglądu 

pięciu istotnych programów rozwoju obszarów wiejskich i innych właściwych 

dokumentów oraz przeprowadził rozmowy z pracownikami instytucji zarządzających 

rozwojem obszarów wiejskich, agencji płatniczych i ministerstw energii państw 

członkowskich. Kontrole na miejscu objęły 29 projektów dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych z okresów programowania 2007-2013 i 2014-2020 oraz rozmowy 

z kierownikami projektów (zob. załącznik II); projekty objęte kontrolami dotyczyły 

przede wszystkim inwestycji w instalacje energii ze źródeł odnawialnych, ale były to 

także projekty uzupełniające: na przykład projekty dotyczące gospodarki leśnej bądź 

inwestycje w zakłady produkcji zrębków lub granulatu drzewnego. 

• Krótka ankieta przeprowadzona w sześciu państwach członkowskich (Irlandia, 

Luksemburg, Niderlandy, Polska, Rumunia i Słowenia), które przydzieliły tylko niewielką 

część środków finansowych z EFRROW na cel szczegółowy 5C lub nie przydzieliły ich 

wcale. Celem było znalezienie przyczyn takiej sytuacji. 



• Spotkania konsultacyjne z właściwymi zainteresowanymi stronami, w tym z Europejskim 

Towarzystwem Biomasy (AEBIOM) i BirdLife, w celu omówienia potencjalnych korzyści 

z bioenergii i związanego z nią ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. 

  



UWAGI 

W unijnych ramach polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych można by 

w większym stopniu uwzględniać możliwości płynące z wykorzystywania energii ze źródeł 

odnawialnych na obszarach wiejskich przy jednoczesnym ograniczaniu związanego z nim 

ryzyka 

23. W tej sekcji Trybunał przeanalizował, czy ramy polityki w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych wspierają potencjalne korzyści, jakie daje energia ze źródeł odnawialnych na 

obszarach wiejskich przy jednoczesnym ograniczaniu związanego z nią ryzyka 

środowiskowego i społeczno-ekonomicznego. Trybunał skupił się na szczególnym przypadku 

bioenergii, jako że jest to energia ze źródeł odnawialnych w najbardziej oczywisty sposób 

powiązana z obszarami wiejskimi.  

Możliwości rozwoju obszarów wiejskich związane z energią ze źródeł odnawialnych nie 

były wystarczająco wykorzystywane 

Badania wykazują potencjalnie pozytywny wpływ energii ze źródeł odnawialnych na rozwój 

obszarów wiejskich… 

24. W kilku badaniach wskazano, że projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych 

mogą być realizowane z korzyścią dla interesów lokalnych i wspierać zrównoważony rozwój 

obszarów wiejskich24. Na przykład energia ze źródeł odnawialnych może prowadzić do 

24 OECD, „Linking Renewable Energy to Rural Development” (Powiązanie energii ze źródeł 
odnawialnych z rozwojem obszarów wiejskich), OECD Publishing, 2012 r.  
(http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en). 

Revitalisation of local economy by development of renewable energy: good practices and case 
studies (REvLOCAL) (Rewitalizacja gospodarki lokalnej dzięki rozwojowi energii ze źródeł 
odnawialnych: dobre praktyki i studia przypadku – REvLOCAL) dla IEA-RETD (Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna – platforma na rzecz korzystania z technologii w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych) (http://iea-retd.org/archives/publications/revlocal). 

AGRI-2010-EVAL-03 – Pedroli, B., Langeveld, H. et al., „Impacts of Renewable Energy on 
European Farmers – Creating Benefits for Farmers and Society” (Oddziaływanie energii ze źródeł 
odnawialnych na europejskich rolników – zapewnianie korzyści dla rolników i społeczeństwa). 
Sprawozdanie końcowe dla Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en
http://iea-retd.org/archives/publications/revlocal


tworzenia bezpośrednich miejsca pracy (np. obsługa i konserwacja sprzętu), ale większość 

długoterminowych miejsc pracy ma charakter pośredni i mogą być one związane z całym 

łańcuchem dostaw (budowa, produkcja, lub w leśnictwie i rolnictwie w przypadku biomasy). 

W niektórych przypadkach badania przeanalizowane przez Trybunał wykazały, że budowa 

elementów paneli słonecznych lub turbin wiatrowych była w stanie ożywić istniejące zakłady 

produkcyjne, które wcześniej nie były wykorzystywane do wytwarzania energii. W niektórych 

badaniach była mowa o innowacjach (np. o rozwoju nowych produktów, praktyk i strategii 

politycznych) na obszarach wiejskich, na których zlokalizowane były instalacje energii ze 

źródeł odnawialnych. Energia ta może stanowić nowe źródło dochodów dla rolników lub 

właścicieli lasów, ale także dla właścicieli gruntów czy dla władz lokalnych. Ponadto dzięki 

wytwarzaniu własnej energii społeczności wiejskie mogą bardziej uniezależnić się od wahań 

cen paliw konwencjonalnych.  

25. Aby jednak zmaksymalizować korzyści gospodarcze płynące z wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich, w badaniach podkreślono potrzebę przyjęcia 

takiego podejścia do polityki rozwoju obszarów wiejskich, które jest odpowiednio 

dostosowane do lokalnych warunków i możliwości i koncentruje się na poprawie 

konkurencyjności obszarów wiejskich. W tym celu należy wziąć pod uwagę pewne kluczowe 

czynniki (zob. ramka 1). 

Komisji Europejskiej, 5.12.2011 r.  
(https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_pl). 

SWD(2016) 416 final z dnia 30.11.2016 r. „REFIT evaluation of the Directive 2009/28/EC of the 
European Parliament and of the Council” (Ocena REFIT dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/28/WE), s. 54 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0416).  

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0416


Ramka 1 – Kluczowe czynniki udanego powiązania energii ze źródeł odnawialnych z rozwojem 

obszarów wiejskich 

W swoim badaniu poświęconym powiązaniu energii ze źródeł odnawialnych z rozwojem obszarów 

wiejskich OECD zidentyfikowała następujące kluczowe czynniki25: 

• Osadzenie strategii w zakresie energii w treści lokalnych strategii rozwoju gospodarczego, tak 

aby odzwierciedlały one lokalny potencjał i potrzeby. 

• Włączenie energii ze źródeł odnawialnych w większych łańcuchach dostaw w zakres 

gospodarki wiejskiej, jak na przykład w zakres rolnictwa, leśnictwa, tradycyjnej produkcji 

i ekoturystyki. 

• Ograniczenie zakresu i czasu obowiązywania dotacji oraz wykorzystywanie ich tylko do 

wspierania projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, które mają szansę na 

rentowność na rynku. 

• Unikanie narzucania rodzajów energii ze źródeł odnawialnych na obszarach, które nie są dla 

nich odpowiednie. 

• Koncentracja na stosunkowo zaawansowanych technologiach, takich jak ciepło z biomasy, 

małe elektrownie wodne i energia wiatrowa.  

• Utworzenie zintegrowanego systemu energetycznego opartego na małych sieciach, które są 

w stanie wspierać działalność produkcyjną.  

• Uznanie faktu, że energia ze źródeł odnawialnych konkuruje z innymi sektorami o nakłady, 

w szczególności grunty.  

• Ocena potencjalnych projektów z wykorzystaniem kryteriów inwestycyjnych, a nie na 

podstawie poziomów krótkoterminowych dotacji. 

25 OECD, „Linking Renewable Energy to Rural Development” (Powiązanie energii ze źródeł 
odnawialnych z rozwojem obszarów wiejskich), OECD Publishing, 2012 r., s. 18-19 
(http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en


• Zapewnienie lokalnej akceptacji społecznej poprzez dostarczenie lokalnym społecznościom 

wyraźnych korzyści oraz zaangażowanie ich w proces związany z enerią ze źródeł 

odnawialnych. 

26. Doświadczenia związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych na obszarach 

wiejskich w Norwegii, Szwecji i Finlandii podkreślają znaczenie współpracy lokalnej we 

wspieraniu wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych i rozwoju obszarów wiejskich. 

Przykłady tych doświadczeń dotyczą przede wszystkim biomasy leśnej26. Typowy model tych 

„społeczności bioenergetycznych” obejmuje producentów biomasy, branże związane 

z transformacją lasów, władze lokalne oraz lokalne organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego. Te zainteresowane strony często współpracują z podmiotami doradczymi 

lub instytutami badawczymi. 

… jednak polityka UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych mogłaby dążyć do tych 

korzyści w sposób bardziej aktywny 

27. Trybunał stwierdził, że obecne unijne ramy polityki w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych mogłyby w skuteczniejszy sposób wspierać projekty dotyczące energii ze 

źródeł odnawialnych przynoszące korzyści obszarom wiejskim.  

(i) W dokumentach ustawodawczych i programowych UE jest mowa o potencjalnie 

pozytywnym oddziaływaniu energii ze źródeł odnawialnych na rozwój obszarów 

wiejskich. Chociaż motywy dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 

odnoszą się do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w rozwoju obszarów 

wiejskich, w części normatywnej dyrektywy nie zawarto konkretnych przepisów 

związanych z promowaniem rozwoju obszarów wiejskich.  

26 Przegląd polityki Nordregio 2017:3 „Bioenergy and rural development in Europe: Policy 
recommendations from the TRIBORN research and stakeholder consultations, 2014-17” 
(Bioenergia i rozwój obszarów wiejskich w Europie: zalecenia dotyczące polityki z badania 
TRIBORN i konsultacji z zainteresowanymi stronami, 2014-17) 
(http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-
development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-
consultations-2014-17/). 

http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014-17/
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014-17/
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014-17/


(ii) W krajowych planach działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

i odpowiednich sprawozdaniach z postępów poświęcono niewiele miejsca powiązaniu 

energii ze źródeł odnawialnych z rozwojem obszarów wiejskich. Rzadko wspomina się 

EFRROW jako źródło finansowania projektów dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych. Można zauważyć brak koordynacji między różnymi ministerstwami 

odpowiedzialnymi za energię ze źródeł odnawialnych i politykę rozwoju obszarów 

wiejskich w skontrolowanych państwach członkowskich.  

28. Ustalenia Trybunału potwierdza badanie na temat oddziaływania energii ze źródeł 

odnawialnych na europejskich rolników (grudzień 2011 r.), a także głos Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), który sugeruje, że państwa członkowskie 

powinny były opracować strategie powiązania rozwoju obszarów wiejskich 

z rozpowszechnianiem energii ze źródeł odnawialnych, jednak tego nie uczyniły27. 

29. Niemniej jednak w niektórych państwach członkowskich Trybunał odnotował dobre 

przykłady strategii dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, które uwzględniały wymiar 

wiejski (zob. ramka 2). 

Ramka 2 – Dobre przykłady strategii dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, które 

uwzględniają obszary wiejskie 

W Austrii program „Klima- und Energie-Modellregionen” (KEM) był finansowany z krajowego 

funduszu klimatyczno-energetycznego od 2009 r. Program ten zachęca regiony do opracowywania 

i wdrażania oddolnych koncepcji dotyczących działań w zakresie klimatu i energii w celu zaspokojenia 

zapotrzebowania na energię poprzez inteligentne połączenie wytwarzania energii ze źródeł 

27 AGRI-2010-EVAL-03 – Pedroli, B., Langeveld, H. i wsp., „Impacts of Renewable Energy on 
European Farmers – Creating Benefits for Farmers and Society” (Oddziaływanie energii ze źródeł 
odnawialnych na europejskich rolników – zapewnianie korzyści dla rolników i społeczeństwa). 
Sprawozdanie końcowe dla Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Komisji Europejskiej, 5.12.2011 r.(https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-
energy-impacts_pl).  

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) [COM(2016) 767 final – 
2016-382-COD], pkt 2.9  
(https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-06926-00-00-ac-tra-pl.docx).  

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_pl
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_pl
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-06926-00-00-ac-tra-pl.docx


odnawialnych, zwiększonej efektywności energetycznej oraz inteligentnych mechanizmów kontroli 

zgodnie z ich własnym potencjałem i potrzebami. Obecnie w programie KEM uczestniczy 99 regionów 

obejmujących 65% obszarów wiejskich w Austrii.  

We Francji opracowano strategiczny plan dotyczący rozkładu beztlenowego przeznaczony dla 

obszarów wiejskich o nazwie EMAA (plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote). Jego celem jest 

wybudowanie 1 000 komór rozkładu beztlenowego w gospodarstwach we Francji do 2020 r. 

W ramach EMAA ma też zostać opracowany francuski model na potrzeby maksymalizacji 

pozytywnych efektów zewnętrznych rozkładu beztlenowego (takich jak ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych lub odzyskiwanie różnych rodzajów odpadów organicznych) oraz zapewnienia 

rolnikom dodatkowego źródła dochodów. Na koniec 2015 r. w gospodarstwach we Francji działało 

236 komór rozkładu beztlenowego. 

30. Deklaracja wydana na europejskiej Konferencji w sprawie rozwoju obszarów wiejskich, 

która odbyła się w Cork we wrześniu 2016 r.28, promuje „mechanizm weryfikowania polityki 

pod względem jej wpływu na obszary wiejskie” w celu zapewnienia, by „potencjał obszarów 

wiejskich w zakresie tworzenia innowacyjnych, pluralistycznych i zrównoważonych 

rozwiązań” znalazł odzwierciedlenie w polityce i strategiach Unii. Mechanizm weryfikowania 

polityki pod względem jej wpływu na obszary wiejskie polega na znajdowaniu najlepszych 

sposobów wdrażania polityki na obszarach wiejskich oraz zapewnianiu, by obszary wiejskie 

uzyskiwały równe wyniki polityczne29. W maju 2017 r. Komisja oświadczyła, że rozpoczęła 

analizę istotnych badań i doświadczeń państw członkowskich. Wyniki tych prac mogą być 

wykorzystane do rozwijania mechanizmu weryfikowania polityki pod względem jej wpływu 

na obszary wiejskie.  

28 Komisja Europejska, „Cork 2.0. Deklaracja „Lepsze życie na obszarach wiejskich” 
(http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_pl.pdf).  

29 DEFRA, „Rural proofing – Practical guidance to assess impacts of policies on rural areas” 
(Mechanizm weryfikowania polityki pod względem jej wpływu na obszary wiejskie – praktyczne 
wytyczne dotyczące oceny oddziaływania polityki na obszary wiejskie), marzec 2017 r. 
(https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing). 

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_pl.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing


31. W swoim pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (zob. pkt 7) Komisja 

zaproponowała szereg przepisów i narzędzi, które mogłyby wzmocnić pozytywny wpływ 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na rozwój obszarów wiejskich.  

(i) Zintegrowane plany w zakresie energii i klimatu, które miałyby zastąpić krajowe plany 

działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zdaniem Komisji lepiej uwzględnią 

obawy występujące na obszarach wiejskich oraz w różnych odpowiedzialnych organach, 

jednocześnie usprawniając sprawozdawczość i eliminując nakładanie się zakresów.  

(ii) Rozporządzenie w sprawie zarządzania30 wymaga od państw członkowskich 

uwzględnienia wszystkich zainteresowanych stron oraz lepszego wykorzystania synergii 

w różnych sektorach.  

(iii) Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych wprowadził przepisy dotyczące prosumentów energii ze źródeł 

odnawialnych oraz lokalnych społeczności energetycznych działających w obszarze 

energii ze źródeł odnawialnych31. Celem tych przepisów jest upoważnienie 

prosumentów do wytwarzania, magazynowania, zużywania i sprzedaży odnawialnej 

energii elektrycznej bez nakładania na nich nieproporcjonalnych obciążeń, oraz 

umożliwienie lokalnym społecznościom zaangażowania się w opracowywanie 

szczegółowych strategii w celu osiągnięcia lepszej akceptacji i wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych, co uwolniłoby potencjał istniejący na obszarach wiejskich. 

Trybunał uznał te propozycje Komisji za użyteczne kroki w kierunku większego włączenia 

wymiaru wiejskiego w politykę UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.  

30 COM(2016) 759 final z dnia 30 listopada 2016 r. „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną 
(https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-
clean-energy-transition) 

31 Art. 21 i 22 wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych. 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition


Unijne ramy polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych nie uwzględniają w pełni 

ryzyka środowiskowego i społeczno-ekonomicznego związanego z bioenergią dla obszarów 

wiejskich  

32. Bioenergia nie jest synonimem zrównoważonej energii. Zrównoważony charakter 

bioenergii w dużym stopniu zależy od sposobu produkcji i stosowania biomasy. Produkcja 

i stosowanie biomasy mogą mieć niezrównoważony charakter, na przykład jeśli negatywnie 

wpływają na ludzi, środowisko lub zasoby naturalne w sposób, który ogranicza zdolność 

przyszłych pokoleń do zaspakajania swoich potrzeb.  

33. Bioenergia to energia ze źródeł odnawialnych w najbardziej oczywisty sposób 

powiązana z obszarami wiejskimi. Surowce32 wykorzystywane do produkcji bioenergii są 

niemal we wszystkich przypadkach pozyskiwane z obszarów wiejskich. Uprawa 

i pozyskiwanie biomasy rolniczej i leśnej umożliwiają dywersyfikację dochodów gospodarstw, 

świadczenie nowych usług rolnych, a także dają możliwości zatrudnienia i rynkowe.  

34. W przypadku gdy biomasa stała, biogaz lub biometan zastępują konwencjonalne paliwa 

kopalne, mogą ograniczać emisje gazów cieplarnianych, jak pokazano na rys. A1 i A2 

w załączniku I. Ta zdolność ograniczania emisji jest zróżnicowana, w zależności od systemu 

produkcji biomasy rolniczej lub leśnej oraz systemu produkcji biogazu i biometanu. 

35. Bioenergia wiąże się jednak także z ryzykiem środowiskowym i społeczno-

ekonomicznym dla obszarów wiejskich. Na przykład zmiana użytkowania gruntów, 

intensyfikacja gospodarki leśnej lub intensywna uprawa roślin energetycznych mogą 

prowadzić do zmniejszenia różnorodności biologicznej, degradacji gleby lub deficytu 

i zanieczyszczenia wody (zob. ramka 3). Spalanie biomasy drzewnej także może prowadzić 

do większych emisji pewnych szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze33. 

Rzeczywista neutralność biomasy drzewnej pod względem emisji dwutlenku węgla jest 

32 Takie jak uprawy rolne (np. rzepak, kukurydza, miskant), odpady z produkcji rolnej, obornik 
i drewno (np. drewno okrągłe, drewno pozyskane w wyniku przycinania lub przerzedzania, 
odpady z przetwórstwa drewna). 

33 W tym cząstki stałe (PM) i benzo[a]piren (BaP). 



obecnie przedmiotem dyskusji (zob. ramka A1)34. Trybunał określił 16 typów ryzyka 

środowiskowego i społeczno-ekonomicznego związanych z wytwarzaniem i stosowaniem 

bioenergii (zob. tabela 1, a także tabele A2 i A3 w załączniku I)35. Komisja przeanalizowała 

34 IPCC, „Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation” 
(Sprawozdanie specjalne w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i łagodzenia zmiany klimatu), 
2011 r. 

Europejska Agencja Środowiska, „Opinion of the EEA Scientific Committee on Greenhouse Gas 
Accounting in Relation to Bioenergy” (Opinia komitetu naukowego EEA na temat rozliczania 
emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do bioenergii), 15.9.2011 r., s. 4.  

„Bioenergy and rural development in Europe: Policy recommendations from the TRIBORN 
research and stakeholder consultations, 2014-17” (Bioenergia i rozwój obszarów wiejskich 
w Europie: zalecenia polityczne z badania TRIBORN i konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
2014-2017), przegląd polityki Nordregio 2017:3, opublikowany w maju 2017 r., s. 5.  

Europejska Agencja Środowiska, „Air quality in Europe — 2016 report” (Jakość powietrza 
w Europe – sprawozdanie z 2016 r.), 2016 r. 

Rada Doradcza Europejskich Akademii Nauk, „Multi-functionality and sustainability in the 
European Union’s forests” (Wielofunkcyjny i zrównoważony charakter w lasach Unii 
Europejskiej), 2017 r. 

Searchinger, T.D.; Beringer, T. i Strong, A., „Does the world have low-carbon bioenergy potential 
from the dedicated use of land?” (Czy specjalne użytkowanie gruntów zapewnia światu 
możliwości w zakresie niskoemisyjnej bioenergii?), 2017 r. 

Brack, D., „Woody Biomass for Power and Heat Impacts on the Global Climate” (Biomasa 
drzewna w produkcji energii i ciepła: oddziaływanie na globalny klimat), Chatham House, 
23.2.2017 r.  

Odpowiedź na sprawozdanie Chatham House „Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on 
the Global Climate” (Biomasa drzewna w produkcji energii i ciepła: oddziaływanie na globalny 
klimat), 13.3.2017 r. 

35 Ryzyko zostało określone przede wszystkim na podstawie następujących dokumentów Komisji: 

- SWD(2014) 259 final z dnia 28.7.2014 r. „State of play on the sustainability of solid and 
gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU” (Aktualna sytuacja 
dotycząca zrównoważonego charakteru stałej i gazowej biomasy wykorzystywanej na 
potrzeby energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia w UE). 

- SWD(2016) 418 final z dnia 30.11.2016 r., „Impact assessment: 
 
Sustainability of Bioenergy. 
 
Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)” (Ocena 
skutków: zrównoważony charakter bioenergii, towarzysząca dokumentowi: Wniosek 
dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)).  



ryzyko związane z produkcją i stosowaniem bioenergii w swojej ocenie skutków dla 

zrównoważonego charakteru bioenergii, przygotowanej na potrzeby przekształconej wersji 

dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych36. 

Ramka 3 – Zachęty do produkcji biogazu w Niemczech doprowadziły do niezrównoważonej uprawy 

roślin energetycznych 

Niemcy są największym producentem biogazu w Europie (posiadają 10 846 instalacji produkcyjnych 

stanowiących 63% wszystkich instalacji w UE). Energia elektryczna z biogazu stanowi 16,8% energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych wytwarzanej w Niemczech37.  

Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG) przewidywały wyraźne zachęty do produkcji 

biogazu po 2000 r. Na podstawie tej ustawy instalacje biogazu podłączano do sieci przesyłowej na 

zasadach priorytetowych. Pochodząca z nich energia elektryczna/biogaz mogły być także 

sprzedawane z niezmienną taryfą gwarantowaną w okresie 20 lat. Zmiany EEG w 2004 r. i 2009 r. 

wprowadziły dodatkowe premie, takie jak premie za wykorzystywanie roślin energetycznych. 

Większość instalacji biogazu w Niemczech wykorzystuje jako surowiec mieszankę roślin 

energetycznych i obornika.  

W 2013 r. na uprawy roślin energetycznych, głównie kiszonki z kukurydzy (73%), przeznaczono około 

1 157 000 hektarów (6,9% wykorzystywanych użytków rolnych). Zwiększone wykorzystywanie roślin 

energetycznych, w szczególności kukurydzy, było jednak źródłem kontrowersji m.in. w kwestiach 

konkurencji (stosowanie biomasy, użytkowanie gleby), zwiększonej dzierżawy gruntów, zmiany 

Proces ten został uzupełniony przeglądem innych badań naukowych i dokumentów politycznych. 

- SWD(2016) 418 final z dnia 30.11.2016 r., „Impact assessment: 
 
Sustainability of Bioenergy. 
 
Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)” (Ocena 
skutków: zrównoważony charakter bioenergii, towarzysząca dokumentowi: Wniosek dotyczący 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)). 

37 Schaubach, K., Lauer, M., „Bioenergy Development in Germany and implications of the 2017 
Renewable Energy Act” (Rozwój bioenergii w Niemczech i skutki ustawy z 2017 r. o energii ze 
źródeł odnawialnych), Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 4.4.2017 r. 



użytkowania gruntów (krótsze okresy płodozmianu, intensywniejsze oranie, mniej trwałych użytków 

zielonych) i nadwyżek składników pokarmowych, oraz doprowadziło do problemów związanych 

z akceptacją przez społeczeństwo38 39. 

Kilka zmian wprowadzonych do EEG w 2012 r., 2014 r. i 2017 r. (ograniczone płatności, zniesienie 

premii itd.) miało na celu spowolnienie wzrostu sektora i zachęcenie do wykorzystywania odpadów 

zamiast roślin energetycznych. Podobna zmiana ustawodawstwa została wprowadzona w ostatnim 

czasie we Włoszech, które są drugim pod względem wielkości producentem biogazu w Europie40. 

36. W obecnie obowiązującym ustawodawstwie UE41 ustanowiono kryteria 

zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów42. Od czasu przyjęcia tych kryteriów 

w 2009 r. i ich zmiany w 2015 r. trwa dyskusja na temat zrównoważonego charakteru 

bioenergii. W rezultacie w swoim pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” 

Komisja zaproponowała kryteria zrównoważonego rozwoju, które miałyby zastosowanie 

także do innych rodzajów bioenergii, takich jak bioenergia ze stałych i gazowych paliw 

z biomasy, stosowana do produkcji energii elektrycznej i ciepła. 

37. Wniosek Komisji zawiera dwa rodzaje kryteriów zrównoważonego rozwoju: 

38 ADEME, „Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de 
biogaz” (Wartości odniesienia dla strategii europejskich w systemach produkcji i odzyskiwania), 
październik 2014 r.  

39 Doradcza rada naukowa ds. polityki rolnej w Federalnym Ministerstwie Żywności, Rolnictwa 
i Ochrony Konsumentów (http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Ministry/Biogas-
EEG.pdf).  

40 Decreto ministeriale 6 luglio 2012 – Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non 
fotovoltaiche (dekret ministerialny z dnia 6 lipca 2012 r. – zachęty do niefotowoltaicznej 
produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; zob. barometr biogazu Eurobserv’ER 
z 2014 r.(https://www.eurobserv-er.org/biogas-barometer-2014). 

41 Dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE („dyrektywa 
w sprawie jakości paliw”) (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 88). W 2015 r. wprowadzono zmianę do 
tych dyrektyw w celu uwzględnienia kwestii pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) 
będącej następstwem wytwarzania paliw produkowanych z roślin spożywczych. 

42 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 18/2016 „Unijny system 
certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw”, pkt 10 i 11 (http://eca.europa.eu). 

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Ministry/Biogas-EEG.pdf
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Ministry/Biogas-EEG.pdf
https://www.eurobserv-er.org/biogas-barometer-2014


(i) kryteria ustanawiające pewne ograniczenia produkcji paliw z biomasy rolniczej lub 

leśnej, oraz  

(ii) kryteria określające wymaganą minimalną wartość procentową ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych dla różnych instalacji wykorzystujących biopaliwa, biopłyny 

i paliwa z biomasy. 

38. Trybunał przeanalizował, czy i w jakim zakresie kryteria obejmują zidentyfikowane 

przezeń ryzyko oraz czy proponowane ramy43 zapewniają odpowiednią podstawę dla 

zrównoważonego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich.  

39. Kryteria zawarte we wniosku Komisji nie są warunkiem wiążącym wprowadzenia 

bioenergii na rynek; są one wiążące jedynie w przypadku gdy: 

(i) uznaje się, że produkcja bioenergii przyczynia się do realizacji celu dotyczącego energii 

ze źródeł odnawialnych i do kontroli spełnienia obowiązku stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych;  

(ii) określa się, jaka biomasa wykorzystywana do wytwarzania energii kwalifikuje się do 

wsparcia finansowego.  

40. Wniosek nie obejmuje wszystkich upraw i zastosowań ani kilku typów instalacji (zob. 

pkt A3). Tylko trzy z szesnastu czynników ryzyka określonych przez Trybunał zostały w pełni 

uwzględnione we wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii 

ze źródeł odnawialnych, a dwa w innych aktach ustawodawczych; 11 kolejnych czynników 

ryzyka zostało częściowo uwzględnionych. Nieuwzględnione ryzyko jest przede wszystkim 

związane z intensyfikacją praktyk rolniczych i gospodarki leśnej, spalaniem biomasy oraz 

emisją substancji zanieczyszczających w pozostałej części cyklu życia bioenergii (zob. 

tabela 1, a także tabele A2 i A3 w załączniku I). Szczegółowa analiza przeprowadzona przez 

Trybunał na poparcie informacji zawartych w tabeli 1 jest przedstawiona w załączniku I. 

43 Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych opublikowany w dniu 30 listopada 2016 r., ze sprostowaniem z dnia 23 lutego 
2017 r. 



Tabela 1 – Uwzględnienie związanych z bioenergią czynników ryzyka zagrażających 

zrównoważonemu rozwojowi we wniosku Komisji dotyczącym dyrektywy w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

Ryzyko zagrażające zrównoważonemu rozwojowi  
Czy ryzyko 

zostało 
uwzględnione? 

1.
 Z

m
ni

ej
sz

en
ie

 
ró

żn
or

od
no

śc
i 

bi
ol

og
ic

zn
ej

  1a) ze względu na bezpośrednią zmianę użytkowania gruntów (np. wylesianie, utrata 
obszarów chronionych)  

1b) ze względu na intensyfikację praktyk rolniczych (np. utrata różnorodności upraw)  

1c) ze względu na intensyfikację gospodarki leśnej  

2.
 D

eg
ra

da
cj

a 
gl

eb
y 

2a) ze względu na bezpośrednią zmianę użytkowania gruntów (prowadzącą np. do 
uwalniania dwutlenku węgla z gleby, erozji)  

2b) ze względu na intensyfikację praktyk rolniczych (prowadzącą np. do zagęszczenia, 
utraty żyzności gleby, erozji)  

2c) ze względu na intensyfikację gospodarki leśnej (prowadzącą np. do utraty żyzności 
gleby w lasach z powodu utraty składników pokarmowych – pozostałości leśne)  

3.
 D

ef
ic

yt
 

i z
an

ie
cz

ys
zc

ze
ni

e 
w

od
y 

1a) ze względu na bezpośrednią zmianę użytkowania gruntów (np. zmiany w bilansie 
wodnym)  

3b) ze względu na intensyfikację praktyk rolniczych (np. nawadnianie, nawożenie)  

3c) ze względu na intensyfikację gospodarki leśnej (np. zmiany w bilansie wodnym)  

4.
 E

m
isj

e 
ga

zó
w

 
ci

ep
la

rn
ia

ny
ch

 4a) ze względu na emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 
z wyłączeniem węgla biogenicznego (np. stosowanie nawozów, transport biomasy, 
wycieki metanu z wytwórni biogazu) 

 

4b) ze względu na oddziaływania pośrednie (np. pośrednia zmiana użytkowania 
gruntów (ILUC) z powodu przeniesienia uprawy roślin spożywczych, młodsze lasy)  

4c) ze względu na emisje CO2 ze spalania biomasy (emisje biogenne)  

5.
 

Za
ni

ec
zy

sz
cz

en
ie

 
po

w
ie

tr
za

 

5a) ze względu na spalanie biomasy (np. cząstki stałe, SO2 itp.)  

5b) ze względu na emisje substancji zanieczyszczających w pozostałej części cyklu 
życia bioenergii (np. transport biomasy)  

6.
 R

yz
yk

o 
sp

oł
ec

zn
o-

ek
on

om
ic

zn
e 6a) niewydajne wykorzystanie biomasy (w tym niezastosowanie zasady wykorzystania 

kaskadowego, nieoptymalne metody konwersji biomasy na energię)  

6b) konkurencja z istniejącymi zastosowaniami (np. produkcja żywności, drewno dla 
przemysłu celulozowo-papierniczego)  

Legenda: 

   

Ryzyko uwzględnione Ryzyko częściowo 
uwzględnione 

Ryzyko 
nieuwzględnione 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 



41. Ustanawianie celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych w powiązaniu 

z publicznymi systemami wsparcia bioenergii stymuluje korzystanie z bioenergii. Można to 

zaobserwować od początku XXI wieku, w szczególności w obszarze transportu i wytwarzania 

energii elektrycznej. Część tej bioenergii jest importowana: w 2015 r. 34% wykorzystanego 

przez UE granulatu i 9,5% biopaliw ciekłych pochodziło z przywozu44. Wobec braku 

wystarczających zabezpieczeń (słabe kryteria zrównoważonego rozwoju) Trybunał uznał za 

czynnik ryzyka to, że wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zachęca do produkcji i stosowania bioenergii poprzez 

ambitne cele dotyczące energii ze źródeł odnawialnych w powiązaniu z zachętami 

finansowymi. Może to bowiem prowadzić do zwiększonego wykorzystania 

niezrównoważonej biomasy w ujęciu długoterminowym. W związku z tym proponowane 

ramy nie zapewniają odpowiedniej podstawy dla maksymalizacji potencjału obszarów 

wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Wydatki z EFRROW na energię ze źródeł odnawialnych nie są wystarczającym sposobem 

osiągnięcia celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich  

42. Państwa członkowskie mogą zdecydować o finansowaniu inwestycji w energię ze źródeł 

odnawialnych za pośrednictwem EFRROW. Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich ma 

na celu pomoc na rzecz obszarów wiejskich UE w rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 

środowiskowych i społecznych. W związku z tym inwestycje w energię ze źródeł 

odnawialnych finansowane z EFRROW powinny w wyraźny sposób przynosić korzyści 

obszarom wiejskim. W kolejnych sekcjach Trybunał analizuje, czy Komisja i państwa 

członkowskie opracowały i wdrożyły odpowiednie strategie i działania oraz czy były w stanie 

wykazać osiągnięcia wynikające ze wsparcia z EFRROW zarówno w odniesieniu do 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, jak i zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich.  

44 AEBIOM, „Statistical report 2016” (Sprawozdanie statystyczne za 2016 r.), s. 121, 147 
(wyliczenia kontrolerów). 



Energia ze źródeł odnawialnych nie jest odpowiednio uwzględniania w programowaniu 

rozwoju obszarów wiejskich 

43. Ze środków EFRROW mogą być wspierane projekty, które przyczyniają się zarówno do 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, jak i do zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich. Aby promować lepszy stosunek wartości do ceny, finansowanie energii ze źródeł 

odnawialnych z EFRROW powinno opierać się na solidnej strategii oraz powinno być 

zapewniane zgodnie z prawidłowo zidentyfikowanymi potrzebami, określonymi pod 

względem ilościowym. Powinno być także koordynowane z innymi dostępnymi źródłami 

finansowania i innymi instrumentami polityki, takimi jak krajowe plany działania w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych.  

44. Beneficjenci projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych mogą odzyskać 

pewne koszty inwestycji poprzez sprzedaż wyprodukowanej energii po cenach 

preferencyjnych lub rynkowych bądź poprawić wyniki gospodarcze swojej działalności. 

W przypadku gdy wsparcie inwestycji z EFRROW jest uzupełniane atrakcyjnymi taryfami 

gwarantowanymi, istnieje jednak ryzyko nadmiernej rekompensaty i pomocy państwa 

niezgodnej z prawem jako formy korzyści finansowych dla beneficjentów. Potwierdziła to 

kontrola przeprowadzona przez Komisję w Bułgarii. Różne podejścia stosowane w państwach 

członkowskich, w których Trybunał przeprowadził kontrole, zostały przedstawione 

w ramce 4. 

Ramka 4 – Różne podejścia państw członkowskich do łączenia wsparcia z EFRROW i taryf 

gwarantowanych  

W Bułgarii i we Francji w okresie programowania 2007-2013 była dozwolona kombinacja taryf 

gwarantowanych i wsparcia z EFRROW. W następstwie kontroli w Bułgarii Komisja zaproponowała 

korekty finansowe, ponieważ uważała, że jako forma korzyści finansowych dla beneficjentów 

podejście to stanowiło pomoc państwa niezgodną z prawem. W rezultacie organy bułgarskie obniżyły 

taryfy gwarantowane z mocą wsteczną w celu zmniejszenia wstępnie zaproponowanej korekty. 

Trybunał nie dysponuje informacjami na temat podobnych zmian we Francji. 



Litwa zasadniczo nie zezwalała na łączone wsparcie tego typu. Jeden z beneficjentów 

skontrolowanych przez Trybunał wniósł jednak sprawę do sądu i uzyskał ostatecznie zarówno taryfy 

gwarantowane, jak i wsparcie inwestycji z EFRROW.  

W Austrii i we Włoszech (Toskania) w okresie programowania 2007-2013 możliwe było otrzymanie 

zarówno płatności w ramach taryf gwarantowanych, jak i wsparcia z EFRROW, jednak wsparcie 

z EFRROW było niższe w przypadku projektów, które otrzymywały wsparcie w formie taryf 

gwarantowanych. W okresie programowania 2014-2020 łączenie wsparcia z EFRROW i taryf 

gwarantowanych nie jest dozwolone. 

Kwota łącznych planowanych wydatków na energię ze źródeł odnawialnych z różnych 

funduszy UE nie jest znana 

45. Nie są dostępne kompleksowe dane na temat planowanych wydatków na inwestycje 

w energię ze źródeł odnawialnych w okresie programowania 2014-2020 ze środków 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w ujęciu ogólnym, a w szczególności 

z EFRROW. Cel tematyczny 4 europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – 

„przejście do gospodarki niskoemisyjnej” – odpowiadający planowanym wydatkom 

wynoszącym 44 814 mln euro45 obejmuje energię ze źródeł odnawialnych, ale także 

efektywność energetyczną i zrównoważoną mobilność miejską. W konsekwencji Komisja nie 

ma jasnego obrazu planowanego wkładu inwestycji z europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych w wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.  

46. EFRROW odpowiadał za około 11% przydziału z europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych na cel tematyczny 4 (około 5 027 mln euro46), podczas gdy planowane 

wydatki z EFRROW na cel szczegółowy 5C wynosiły 798,9 mln euro na okres programowania 

2014–2020 (zob. rys 4). Inwestycje w ramach tego celu szczegółowego nie dotyczą jednak 

tylko energii ze źródeł odnawialnych, ale także innych aspektów biogospodarki, takich jak 

45 Komisja Europejska (SFC), 12 października 2017 r. 

46 Ibid. 



dostawa i wykorzystanie produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców 

niespożywczych.  

47. Z drugiej strony państwa członkowskie mogą wdrażać projekty obejmujące energię ze 

źródeł odnawialnych w ramach innych celów szczegółowych (zob. pkt 55-58), co dodatkowo 

komplikuje analizę wkładu EFRROW w finansowanie energii ze źródeł odnawialnych. Na 

podstawie przeprowadzonej ankiety Trybunał stwierdził (zob. pkt 22), że na przykład 

Rumunia (zob. ramka 6) i Słowenia podjęły decyzję o przeznaczeniu niewielkich środków 

finansowych na cel szczegółowy 5C lub o nieprzeznaczeniu żadnych środków, ponieważ 

uznały inne cele szczegółowe, takie jak 2A, 3A, 6A czy 6B, za bardziej odpowiednie. 

Niderlandy i Polska odpowiedziały, że nie zaprogramowały żadnych wydatków z EFRROW na 

energię ze źródeł odnawialnych, gdyż uznawały europejskie fundusze strukturalne 

i inwestycyjne oraz własne programy krajowe za wystarczające do wsparcia wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich. 

Rys. 4 – Przydział środków finansowych na cel szczegółowy 5C przez państwa członkowskie 

na okres programowania 2014-2020 i poniesione wydatki na dzień 12 października 2017 r. 

(w mln euro) 

 

Źródło: Komisja Europejska (SFC), 12 października 2017 r. 
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48. W pierwszej połowie okresu programowania poniesiono wydatki w wysokości jedynie 

40,9 mln euro (5,1% z całkowitego budżetu wynoszącego 800 mln euro)47. Istotne 

opóźnienia we wdrażaniu programów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych mogą 

odzwierciedlać trudności związane z programowaniem celów szczegółowych (zob. pkt 55-

58), obok opóźnień w przyjmowaniu programów rozwoju obszarów wiejskich oraz czasu 

wymaganego przez państwa członkowskie na zaprojektowanie i dostosowanie nowych ram.  

Możliwości lepszego powiązania zidentyfikowanych potrzeb i podejścia do finansowania 

energii ze źródeł odnawialnych określonego w programach rozwoju obszarów wiejskich 

49. Wytyczne Komisji dotyczące strategicznego programowania na lata 2014-2020 

stanowiły, że „opis strategii (logika interwencji) powinien uzasadniać wybór, kombinację 

i priorytet działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w świetle wyników analizy SWOT 

oraz zidentyfikowanych potrzeb. Musi nadawać odpowiednie priorytety różnym 

zidentyfikowanym potrzebom oraz uzasadniać go”. W tym celu Komisja dokonuje przeglądu 

uwag strategicznych państw członkowskich dotyczących wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych na etapie zatwierdzania programów rozwoju obszarów wiejskich.  

50. Komisja przekazuje wytyczne państwom członkowskim za pośrednictwem grup 

zadaniowych, komitetów monitorujących, list kontrolnych, wytycznych w sprawie działań 

(„arkuszy działań”) itd. w celu ułatwienia tworzenia i wdrażania programów rozwoju 

obszarów wiejskich. W wytycznych nie omówiono jednak bezpośrednio uwag strategicznych 

dotyczących energii ze źródeł odnawialnych ani celów inwestycji w energię ze źródeł 

odnawialnych w ramach EFRROW, ani sposobu, w jaki powinny zapewniać one wartość 

dodaną na rzecz obszarów wiejskich oraz w jaki EFRROW powinien uzupełniać istniejące 

unijne i krajowe systemy finansowania.  

51. Trybunał odnotował, że każdy z pięciu przeanalizowanych programów rozwoju 

obszarów wiejskich zawierał obowiązkowe elementy dotyczące ustanawiania celów, potrzeb 

i uwag strategicznych w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych, ale żaden z nich nie 

obejmował kompleksowej analizy ani ilościowego określenia związanych z nimi potrzeb 

47 Ibid. 



finansowych. Z wyjątkiem Austrii państwa członkowskie, w których przeprowadzono 

kontrole, nie wykorzystywały w skuteczny sposób zidentyfikowanych potrzeb i analiz SWOT 

w swoim podejściu strategicznym do energii ze źródeł odnawialnych w programach rozwoju 

obszarów wiejskich; ich podejście pozostało bardzo ogólne. Dalsze uchybienia dotyczyły 

wdrażania i krótkoterminowych zmian wstępnych strategii (zob. ramka 5). 

Ramka 5 – Zmiany w początkowym podejściu do finansowania energii ze źródeł odnawialnych 

określone w programach rozwoju obszarów wiejskich 

Bułgaria: strategia dotycząca energii ze źródeł odnawialnych była niedostosowana do zaleceń 

podmiotu oceniającego i warunków rynkowych 

W Bułgarii ponad 90% projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych zatwierdzonych 

w latach 2007-2013 było związanych z energią słoneczną – korzystały one także z atrakcyjnych taryf 

gwarantowanych za sprzedaż energii elektrycznej. W przeglądzie śródokresowym bułgarskiego 

programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 stwierdzono, że potencjał Bułgarii 

w zakresie produkcji biomasy nie został w pełni wykorzystany, przede wszystkim ze względu na 

zewnętrzne czynniki rynkowe. Biorąc pod uwagę dużą liczbę projektów dotyczących energii 

słonecznej, podmiot oceniający zalecił wdrożenie bardziej zrównoważonego wsparcia z EFRROW na 

rzecz różnych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych. Strategia władz nie została jednak 

odpowiednio dostosowana, tak aby uwzględnić na przykład potencjał biomasy w drugiej części 

okresu programowania 2007-2013. W Bułgarii inwestycje w projekty obejmujące sprzedaż energii nie 

kwalifikują się już w okresie programowania 2014-2020. 

Francja (Dolna Normandia): konieczność zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb dotyczących 

energii ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu połowy początkowo planowanych środków 

finansowych z EFRROW 

W sierpniu 2015 r. Komisja zatwierdziła program rozwoju obszarów wiejskich francuskiego regionu 

Dolna Normandia oparty na potrzebach zidentyfikowanych przez sam region. W marcu 2017 r. Dolna 

Normandia zmieniła wersję swojego programu rozwoju obszarów wiejskich, co skutkowało 

zmniejszeniem o 48% środków finansowych z EFRROW na energię ze źródeł odnawialnych w ramach 

celu szczegółowego 5C: z 14,6 do 7,6 mln euro. Nie jest jasne, czy potrzeby wstępnie zidentyfikowane 

w programie rozwoju obszarów wiejskich faktycznie zmniejszyły się lub zniknęły w tak krótkim czasie, 

czy też są objęte innymi systemami unijnymi lub krajowymi.  



52. Wytyczne i kontrole przeprowadzone przez Komisję nie zapobiegły tym uchybieniom. 

Nie zagwarantowały opracowywania przez państwa członkowskie solidnych strategii 

dotyczących energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich. Ponadto wybór działań 

w ramach EFRROW i ich przydział budżetowy nie zawsze wynikały w logiczny sposób 

z potencjału i potrzeb opisanych w programach rozwoju obszarów wiejskich. 

Słaba koordynacja między różnymi źródłami finansowania na rzecz energii ze źródeł 

odnawialnych 

53. Obecne ramy legislacyjne48 promują skuteczne, efektywne i skoordynowane wdrażanie 

różnych funduszy UE, w szczególności europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

Odpowiedzialność za uzasadnienie potrzeby interwencji w ramach programu rozwoju 

obszarów wiejskich oraz za zapewnienie odpowiedniej koordynacji między funduszami 

ponoszą przede wszystkim państwa członkowskie. Komisja zapewnia państwom 

członkowskim wsparcie i wytyczne poprzez wydawanie strategicznych wytycznych, 

promowanie dobrych praktyk oraz monitorowanie wdrażania programu.  

54. Na podstawie przeglądu próby umów partnerstwa i programów rozwoju obszarów 

wiejskich na okres programowania 2014-2020 Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie 

zidentyfikowały kilka potencjalnych źródeł finansowania oraz ustanowiły ogólne zasady 

rozgraniczenia i działania w celu zapobiegania podwójnemu finansowaniu. Dokumenty 

strategiczne przeanalizowane przez Trybunał nie zawierały jednak dalszych informacji na 

temat korzyści, które można byłoby osiągnąć dzięki skutecznej koordynacji różnych źródeł 

48 Art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320). 



finansowania na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. Nie była także dostępna analiza 

potencjalnych efektów substytucyjnych ani luk w finansowaniu w tym obszarze49.  

Przypisywanie działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do różnych celów 

szczegółowych 

55. Jak wyjaśniono w pkt 14 i 15, ramy polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 

2014-2020 opierają się na sześciu priorytetach, które są podzielone na 18 tematycznych 

celów szczegółowych (zob. rys. 3). Wsparcie na rzecz energii ze źródeł odnawialnych podlega 

celowi szczegółowemu 5C, który dotyczy także dostarczania i wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych. 

56. Cele szczegółowe są wdrażane za pomocą działań dotyczących rozwoju obszarów 

wiejskich. Na rys. 5 przedstawiono przykłady przydziału działań i wskaźników ustanowionych 

dla priorytetu 5. Pojedyncze działanie może jednak przyczynić się do realizacji kilku celów 

szczegółowych, priorytetów i celów. 

49 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 16/2017 
„Programowanie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – należy dążyć do uproszczenia 
i bardziej skoncentrować się na rezultatach”, pkt 25-29 (http://eca.europa.eu). 



Rys. 5 – Przykład grupowania działań i wskaźników w ramach priorytetu 5 i jego celów 

szczegółowych 

 

Źródło: Komisja Europejska, DG AGRI (dane dostosowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy). 

57. Ponadto państwa członkowskie mogą określić drugorzędne skutki działań 

szczegółowych przydzielonych w ramach celu szczegółowego 5C, które oddziałują na 

dodatkowe cele szczegółowe. Na przykład dodanie paneli fotowoltaicznych na dachu nowej 

stodoły wykorzystywanej do poprawy wyników gospodarczych beneficjenta mogłoby być 

ocenione jako projekt dotyczący energii ze źródeł odnawialnych (tj. w ramach celu 

szczegółowego 5C) lub jako część projektu modernizacji gospodarstwa, a zatem podlegać 

celowi szczegółowemu 2A (zob. rys. 3), z komponentem dotyczącym energii ze źródeł 

odnawialnych oddziałującym na cel szczegółowy 5C. 

58. Państwa członkowskie nie przypisywały w konsekwentny sposób działań w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych i rodzajów projektów do celów szczegółowych (zob. 

ramka 6). Będzie to miało wpływ na skuteczność monitorowania i oceny projektów 

Priorytet 5: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 
i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym
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dotyczących energii ze źródeł odnawialnych finansowanych z EFRROW (zob. pkt 69-71), 

w szczególności dlatego, że Komisja nie wydała dodatkowych wytycznych na temat 

konsekwentnego przypisywania projektów do celów szczegółowych w państwach 

członkowskich. 

Ramka 6 – Przypisywanie działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do różnych celów 

szczegółowych  

Francja – przypisywanie działań w zakresie leśnictwa 

Niektóre działania w zakresie leśnictwa ułatwiają wytwarzanie i sprzedaż energii pozyskiwanej 

z drewna, mogą być zatem powiązane z energią ze źródeł odnawialnych50. Francuskie regiony 

niekonsekwentnie przypisywały działania w zakresie leśnictwa do celów szczegółowych. Mniej niż 

połowa regionów we Francji przypisywała je do celu szczegółowego 5C; reszta przypisywała je do 

innych celów szczegółowych, takich jak 2A, 2B, 2C, 5E czy 6A. Wybór celu zależał od 

zidentyfikowanych potrzeb oraz od tego, który cel szczegółowy wybrano do uruchomienia, chociaż 

oczekiwany wynik działań był podobny. 

Rumunia i Bułgaria – projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne 

W okresie 2014-2020 Rumunia i Bułgaria w sposób istotny lub wyłączny wspierały projekty dotyczące 

energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne (w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie, bez 

sprzedaży energii). Bułgaria uważa, że takie projekty zapewniają wkład w cel szczegółowy 5C 

i przydzieliła trzecią najwyższą kwotę wśród wszystkich państw członkowskich na ten cel 

szczegółowy. Organy rumuńskie przydzieliły jednak bardzo mały budżet na cel szczegółowy 5C, gdyż 

uważały, że inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych na użytek własny zapewniają jedynie 

drugorzędny wkład w cel szczegółowy 5C. Projekty te zamiast tego były objęte celami szczegółowymi 

2A, 3A, 6A lub 6B.  

50 Działania w zakresie leśnictwa w ramach EFRROW dotyczą różnych aspektów gospodarki leśnej 
(zasadniczo ukierunkowanych na promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz 
wielofunkcyjnej roli lasów), a także działań związanych z rolnictwem i leśnictwem. Lasy stanowią 
główne źródło biomasy, jednego z najważniejszych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych na 
obszarach wiejskich. Działania w zakresie leśnictwa ułatwiają między innymi wytwarzanie 
i sprzedaż energii pozyskiwanej z drewna. Ich oddziaływanie pod względem wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych jest zatem jedynie częściowe.  



Monitorowanie i ocena dostarczają niewielu informacji na temat finansowania 

i rezultatów inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych 

59. W celu wykazania, co zostało osiągnięte dzięki budżetowi UE, oraz udowodnienia, że 

środki zostały odpowiednio wydane, potrzebne są informacje na temat skuteczności 

i wydajności wydatków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na energię ze źródeł 

odnawialnych. Ponadto informacje z monitorowania i oceny stanowią cenne narzędzie do 

poprawy wydajności i skuteczności wydatków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, gdyż 

ukierunkowują bieżące zarządzanie programami, wskazują możliwe udoskonalenia 

i pomagają w kształtowaniu przyszłej polityki. 

Energia ze źródeł odnawialnych we wspólnych ramach monitorowania i oceny (CMEF) na lata 

2007-2013 

Brak kompleksowych informacji z monitorowania w ramach CMEF w odniesieniu do energii 

ze źródeł odnawialnych  

60. Wiele państw członkowskich (w tym wszystkie pięć państw członkowskich, w których 

Trybunał przeprowadził kontrole) zdecydowało się na wykorzystanie środków finansowych 

z EFRROW do finansowania projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych od 

początku okresu programowania 2007-2013. W tym czasie nie były dostępne specjalne 

wskaźniki na potrzeby pomiaru produktów lub rezultatów projektów dotyczących energii ze 

źródeł odnawialnych.  

61. Zmieniło się to w związku z oceną funkcjonowania reformy WPR, gdy energia ze źródeł 

odnawialnych została uznana za „nowe wyzwanie”, a państwa członkowskie otrzymały 

dodatkowe środki finansowe na projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych na 

pozostałą część okresu programowania (2009-2013) (zob. pkt 14). W tym kontekście od 

państw członkowskich wymagano monitorowania wydatków oraz liczby beneficjentów 

projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych finansowanych w ramach tego 

„nowego wyzwania”. Nie musiały one jednak gromadzić danych na temat osiągnięć 

projektów, takich jak wytworzona energia ze źródeł odnawialnych lub moc zainstalowana. 

W rezultacie kompleksowe informacje na temat projektów dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych finansowanych z EFRROW w latach 2007-2013 nie są dostępne na szczeblu UE; 



istniejące wskaźniki odnoszą się wyłącznie do dodatkowych środków finansowych 

wydawanych na energię ze źródeł odnawialnych w ramach oceny funkcjonowania reformy 

WPR. 

62. Trybunał przeanalizował dane na temat projektów dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych (liczba projektów, wypłacone wsparcie) przekazane przez państwa 

członkowskie, w których przeprowadzono kontrole, i w czterech z tych państw 

członkowskich51 odnotował szereg rozbieżności między danymi przekazanymi Komisji 

a obliczeniami Trybunału opartymi na danych pobranych z baz danych dotyczących 

projektów państw członkowskich. Organy w państwach członkowskich nie były w stanie 

wyjaśnić tych rozbieżności, co rodzi wątpliwości co do dokładności i kompletności danych 

z oceny funkcjonowania reformy WPR.  

63. Ponadto nie są dostępne kompleksowe informacje na szczeblu UE na temat liczby 

projektów, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych lub mocy zainstalowanej. W związku 

z tym nie jest możliwe ilościowe określenie wkładu EFRROW w wykorzystanie energii ze 

źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich. Wobec braku odpowiednich i wiarygodnych 

informacji na temat energii ze źródeł odnawialnych nie można ocenić skuteczności tych 

działań w tym okresie i nie jest jasne, na jakiej podstawie państwa członkowskie opracowały 

sekcje programów rozwoju obszarów wiejskich dotyczące energii ze źródeł odnawialnych. 

Wnioski te są spójne z wcześniejszymi uwagami Trybunału na temat danych dotyczących 

monitorowania wsparcia z EFRROW i Funduszu Spójności na rzecz energii ze źródeł 

odnawialnych w okresie programowania 2007-201352. 

51 Wszystkie państwa członkowskie, w których przeprowadzono kontrole, z wyjątkiem Litwy. 

52 Sprawozdanie specjalne nr 6/2014 „Wsparcie z funduszy polityki spójności na rzecz wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych – czy osiągnięto dobre rezultaty?”, pkt 28 i 29 
(http://eca.europa.eu).  



Za sprawą ocen programów w ramach CMEF uzyskano ograniczone informacje dotyczące 

oddziaływania energii ze źródeł odnawialnych na rozwój obszarów wiejskich 

64. Opóźnienia we wdrażaniu programów na podstawie WRF stanowią powtarzający się 

problem w wielu obszarach polityki, na który Trybunał zwracał już uwagę w przeszłości53. 

Opóźnienia we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 

ponownie skutkowały niedopasowaniem między cyklem wydatkowania a harmonogramem 

sprawozdawczym. Doprowadziło to do tego, że dostępne były tylko ograniczone właściwe 

dane dotyczące energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby przeglądów śródokresowych, 

chociaż przekazano pewne użyteczne informacje (zob. ramka 7). W wielu państwach 

członkowskich nastąpiły opóźnienia w finalizowaniu ocen ex post54. 

65. Przeprowadzony przez Trybunał przegląd ocen ex post wykazał, że uwzględniały one 

inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych (np. zastosowane działania), lecz nie w każdym 

przypadku zostało omówione ich oddziaływanie na zrównoważony rozwój obszarów 

wiejskich. Nie przeprowadzono odpowiednich analiz, na przykład dotyczących korzyści dla 

środowiska na obszarach wiejskich płynących z energii ze źródeł odnawialnych, 

dywersyfikacji dochodów, tworzenia miejsc pracy, usprawnień infrastruktury energetycznej 

i usług na obszarach wiejskich itd.  

66. Trybunał odnotował jednak pewne dobre praktyki w zakresie oceny projektów 

dotyczących energii ze źródeł odnawialnych (zob. ramka 7).  

Ramka 7 – Przykłady dobrych praktyk w zakresie oceny projektów dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych na obszarach wiejskich 

Organy regionalne Toskanii (Włochy) przeprowadziły dodatkowe oceny, które obejmowały istotne 

informacje na temat wkładu wspieranych projektów w wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych: 

sprawozdanie z oceny 15 projektów dotyczących zintegrowanego łańcucha dostaw, sprawozdanie 

z oceny działań w zakresie leśnictwa, omawiające łańcuch dostaw energii pozyskiwanej z drewna 

53 Sprawozdanie specjalne nr 16/2017, pkt 89–92. 

54 W maju 2017 r. Komisja potwierdziła, że nadal nie zostały zakończone trzy oceny ex post: 
Bułgarii, Rumunii i Hiszpanii (Galicja). 



i potencjał sektora, oraz dokument na temat doświadczeń związanych z pięcioma systemami 

ciepłowniczymi finansowanymi za pośrednictwem LEADER+ w latach 2000-2006.  

Organy austriackie także ukończyły sprawozdania z oceny dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, 

w szczególności w odniesieniu do działania 321 (podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej). W sprawozdaniu zgromadzono informacje na temat gospodarczych, regionalnych, 

społecznych i środowiskowych skutków projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych 

z wykorzystaniem matrycy oceny obejmującej 30 szczegółowych wskaźników. Na podstawie 20 

studiów przypadku podmioty oceniające stwierdziły, że systemy ogrzewania wykorzystujące biomasę 

wdrożone w Austrii miały pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; były to na 

przykład dostawy drewna, tworzenie miejsc pracy wzdłuż łańcucha dostaw oraz dostawy ciepła dla 

ludności wiejskiej. 

Austria wykazała dalsze przykłady dobrych praktyk, przeprowadzając poza ramami CMEF działania 

monitorujące i oceniające, takie jak badania na temat gospodarczych i regionalnych skutków 

programów krajowych mających na celu wsparcie lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (zob. ramka 2). Badania te wykazały, że najlepsze 

skutki dla uczestniczących regionów obejmowały zwiększanie świadomości w regionach i koordynację 

działań. Organy wprowadziły także system zarządzania jakością dla systemów ogrzewania 

wykorzystujących biomasę o określonej wielkości, gromadzący dane porównawcze użyteczne dla 

właścicieli projektów.  

Energia ze źródeł odnawialnych we wspólnym systemie monitorowania i ewaluacji (CMES) 

na lata 2014-2020 

67. Celem nowych ram wykonania w okresie programowania 2014-2020 jest lepsze 

ukierunkowanie wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich na rezultaty niż 

w przeszłości. W tym kontekście CMES55, system monitorowania i ewaluacji rozwoju 

obszarów wiejskich, zapewnia szczegółowy wspólny zestaw wskaźników, który należy 

wykorzystać w odniesieniu do celów szczegółowych, a także pytania oceniające, na które 

należy odpowiedzieć w przyszłości. Służą one ocenie postępów i osiągnięć polityki rozwoju 

55 CMES został ustanowiony w art. 67 i 68 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, a także w art. 14 oraz 
załącznikach IV, V i VI do rozporządzenia (UE) nr 808/2014, zastępując CMEF stosowany 
w okresie programowania 2007-2013. 



obszarów wiejskich, a także oddziaływania, skuteczności, wydajności i stosowności 

interwencji w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. 

68. CMES wymaga przekazywania informacji z monitorowania na temat „inwestycji na rzecz 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ogółem” (wskaźnik docelowy T 16) oraz 

„energii ze źródeł odnawialnych wytworzonej w projektach otrzymujących wsparcie” 

(uzupełniający wskaźnik rezultatu R 15). Państwa członkowskie mają możliwość 

ustanowienia dodatkowych wskaźników produktu dla szczegółowych działań, a Komisja 

potwierdziła, że skorzystało z tej możliwości dziesięć państw członkowskich lub regionów56. 

Większość tych dodatkowych wskaźników dotyczących działań względem celu 

szczegółowego 5C były to jednak wskaźniki wkładu, takie jak wydatki publiczne, lub 

wskaźniki produktu, takie jak liczba wspieranych beneficjentów, projektów czy działań. 

W związku z tym powyższe wskaźniki nie mogą stanowić solidnej podstawy do oceny 

rezultatów komponentu programów rozwoju obszarów wiejskich dotyczącego energii ze 

źródeł odnawialnych, a tym samym nie można zwiększyć nacisku na wyniki57.  

69. Kolejną komplikację stanowi fakt, że informacje na temat wykonania są gromadzone 

tylko w odniesieniu do celów szczegółowych58. Projekty EFRROW przypisane do celu 

szczegółowego 5C nie zapewniają zatem kompleksowych danych na temat energii ze źródeł 

odnawialnych na obszarach wiejskich, gdyż niektóre projekty mogą być pośrednio związane 

z energią ze źródeł odnawialnych (takie jak dotyczące gospodarki leśnej) i przypisane do celu 

szczegółowego 5C, podczas gdy inne mogą być uważane za takie, których wkład w cel 

szczegółowy 5C jest drugorzędny, a co za tym idzie mogą być wspierane w ramach innych 

celów szczegółowych, takich jak 2A, 3A, 6A, 6B itd. W rezultacie informacje na temat 

„inwestycji na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ogółem” (wskaźnik 

docelowy T 16) będą odzwierciedlać jedynie dane z projektów przypisanych do celu 

56 Dania, Estonia, Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia), Włochy (Sycylia, Dolina Aosty), Litwa, 
Hiszpania (wskaźniki krajowe, Katalonia i Murcja) oraz Zjednoczone Królestwo (Szkocja). 

57 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 16/2017, pkt 50–51. 

58 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 16/2017, pkt 23 i 24. 



szczegółowego 5C i nie będą oddawać ogólnego obrazu wszystkich inwestycji w energię ze 

źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich.  

70. Inny wskaźnik, tj. wskaźnik rezultatu R 15 – „energia ze źródeł odnawialnych 

wytworzona w projektach otrzymujących wsparcie” – ma obejmować wszystkie projekty 

dotyczące energii ze źródeł odnawialnych. Wytyczne Komisji wskazują jednak, że dane 

dotyczące tego wskaźnika mogły być gromadzone przez podmioty oceniające na różne 

sposoby, na przykład w drodze badań statystyczne na poziomie UE i krajowym. 

Porównywalność danych na poziomie UE zależy zatem od wyborów dokonanych przez 

podmioty oceniające. 

71. Chociaż Komisja wydała szczegółowe wytyczne, aby pomóc w przygotowywaniu 

sprawozdań i ocen, powiązania między wskaźnikami CMES a celami szczegółowymi mogą 

stanowić dodatkowe obciążenie dla podmiotów oceniających, wywierać wpływ na jakość 

ocen programów i ich porównywalność oraz skutkować opóźnieniami, jak miało to miejsce 

w przeszłości. Jeśli wiarygodne informacje z monitorowania i oceny nie są dostępne 

w kluczowym terminie sprawozdawczym, państwa członkowskie i Komisja mogą nie 

wykorzystać tej możliwości udoskonalenia wdrażania działań w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych.  

Potencjał projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich potwierdza się pomimo uchybień w procedurach wyboru i wdrażaniu 

projektu  

72. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wybór projektów dotyczących rozwoju 

obszarów wiejskich w celu lepszego ukierunkowania działań dotyczących rozwoju obszarów 

na priorytety UE oraz cele i strategie państw członkowskich. Aby tego dokonać, państwa 

członkowskie muszą ustanowić i stosować jasne, odpowiednie i obiektywne kryteria 

kwalifikowalności i wyboru, a także obiektywne, uczciwe i przejrzyste procedury59.  

59 Zob. art. 49 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 



73. Kryteria kwalifikowalności to wymogi, które muszą spełniać projekty, aby kwalifikowały 

się do otrzymania wsparcia w ramach EFRROW. Kwalifikowalność stanowi warunek 

„tak”/„nie”. Kryteria wyboru są określane przez państwa członkowskie w celu nadawania 

priorytetu projektom, które najlepiej zaspokajają zidentyfikowane potrzeby i cele 

ustanowione w programach rozwoju obszarów wiejskich. Państwa członkowskie powinny 

stosować kryteria wyboru nawet w przypadkach, gdy dostępne są wystarczające środki 

finansowe dla wszystkich wniosków podlegających zatwierdzeniu, aby zapewnić solidne 

zarządzanie finansowe60. W omawianym przypadku powinny one w szczególności 

gwarantować, że wybrane zostaną rentowne projekty wspierające wykorzystanie energii ze 

źródeł odnawialnych i zapewniające wartość dodaną na rzecz obszarów wiejskich. 

Większość projektów przyniosła korzyści w zakresie stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych i rozwoju obszarów wiejskich 

74. Trybunał skontrolował projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych o różnych 

typach i wielkościach (zob. załącznik II). Próba projektów obejmowała zarówno inwestycje 

dostarczające energię ze źródeł odnawialnych stronom trzecim, jak i takie, które 

koncentrowały się na wytwarzaniu energii na użytek własny właściciela projektu. 

75. Celem projektów dotyczących „dostarczania energii stronom trzecim” była głównie 

dywersyfikacja dochodów gospodarstw rolnych lub leśnych. Niektóre projekty były 

inicjowane i wdrażane przez MŚP lub mikroprzedsiębiorstwa. W ramach udanych projektów 

tego typu powstawały nowe, dobrze przyjmowane usługi energetyczne dla prywatnych 

gospodarstw domowych i budynków publicznych na obszarach wiejskich. Projekty takie 

wiązały się z korzyściami dla środowiska, w szczególności w przypadku systemów 

ciepłowniczych, które są zasadniczo bardziej efektywne energetycznie i charakteryzują się 

niższym poziomem emisji niż indywidualne systemy ogrzewania. Umożliwiały one także 

właścicielom projektów skorzystanie z nowych możliwości rynkowych, a dostawcom 

60 DG AGRI, „Draft guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the programming 
period 2014 2020” (Projekt wytycznych dotyczących kryteriów kwalifikowalności i kryteriów 
wyboru na okres programowania 2014–2020), marzec 2014 r. 



surowców wzdłuż lokalnego łańcucha dostaw biomasy, zwłaszcza rolnikom i leśnikom – 

zdywersyfikowanie dochodów oraz utrzymanie gospodarstw (zob. ramka 8).  

76. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wymaga także starannego planowania 

oraz prac instalacyjnych i konserwacyjnych. Wiedza fachowa i doświadczenie zdobyte 

w regionie stanowią cenne aktywa dla jego dalszego rozwoju w kierunku wytwarzania 

i stosowania energii ze źródeł odnawialnych, a osiągnięte korzyści mogą wykraczać poza 

początkowe inwestycje w ramach projektów.  

Ramka 8 – Dobre praktyki w projektach dotyczących dostarczania energii stronom trzecim 

finansowanych z EFRROW 

Systemy ciepłownicze na obszarach wiejskich w Austrii 

Wsparcie z EFRROW w Austrii na rzecz energii ze źródeł odnawialnych w okresie programowania 

2007-2013 koncentrowało się na dalszym rozwoju systemów ciepłowniczych opartych na drewnie. 

Jeden z projektów skontrolowanych przez Trybunał dotyczył wsparcia z EFRROW na dywersyfikację 

w kierunku działalności nierolniczej. Prowadziła go spółdzielnia, której członkami było 26 osób 

zajmujących się rolnictwem jako działalnością dodatkową. Były one wspólnie właścicielami lasu 

o powierzchni 400 ha i gospodarowały nim. Osoby te utworzyły system ciepłowniczy z kotłem na 

zrębki o mocy 398 kW. System dostarczał 580 MWh ciepła rocznie do trzech budynków 

zlokalizowanych poza wsią: żłobka, domu pomocy społecznej i klasztoru. Rolnicy obsługiwali system 

ciepłowniczy oraz dostarczali drewno do produkcji zrębków ze swoich własnych lasów, wykorzystując 

głównie drewno niskiej jakości z przerzedzania, na które wcześniej nie było popytu. 

Rolnicy czerpali z projektu korzyści ekonomiczne: uzyskali strumienie dochodów z samego 

ogrzewania, a także ze zrębków. Ponadto zdobyli nowe umiejętności dzięki uczestnictwu w kursach 

dla podmiotów zarządzających systemami ciepłowniczymi.  

Inne systemy ciepłownicze z kotłami na zrębki, które zostały skontrolowane przez Trybunał, były 

prowadzone przez MŚP lub mikroprzedsiębiorstwa i charakteryzowały się większymi mocami 

wytwórczymi, zapewniając tym samym ogrzewanie większej liczbie konsumentów, w tym domom 

prywatnych, władzom lokalnych i restauracjom. We wszystkich przypadkach drewno lub zrębki były 

dostarczane przez lokalnych rolników lub właścicieli lasów w promieniu 50 km. 



77. Projekty dotyczące energii na użytek własny dostarczały korzyści gospodarstwom 

rolnym i przedsiębiorstwom leśnym oraz przedsiębiorstwom przetwórstwa spożywczego, na 

przykład dzięki bezpieczeństwu energetycznemu i niezależności energetycznej, obniżonym 

kosztom energii, lepszym wynikom finansowym lub zmniejszonemu śladowi węglowemu. 

Przyczyniły się także pośrednio do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich dzięki 

tworzeniu miejsc pracy i możliwości uzyskania dochodów dla lokalnych mieszkańców lub 

dzięki udziałowi w poprawie sytuacji środowiskowej w regionie (zob. ramka 9). 

Ramka 9 – Projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych na użytek własny przyczyniają się do 

rozwoju obszarów wiejskich  

Zmniejszanie śladu węglowego wytwórni wina w Toskanii  

Wielotorowy projekt, skontrolowany przez Trybunał, otrzymał wsparcie z EFRROW dla przetwórstwa 

spożywczego; dotyczył on budowy nowej wytwórni wina. Priorytetem dla wytwórni wina, która 

obliczała ślad węglowy swoich produktów, było zrównoważenie środowiskowe. Projekt obejmował 

różne elementy mające na celu ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii ze źródeł 

odnawialnych: elektrownię geotermiczną na potrzeby chłodzenia, instalację fotowoltaiczną, 

ciepłownię zasilaną biomasą drzewną oraz kilka inwestycji dążących do oszczędności energii (system 

kolektorów słonecznych, wentylacja, wyparna chłodnia kominowa). W 2015 r. przedsiębiorstwo 

wytworzyło 68% zużytej przez siebie energii. Projekt skutkował także zmniejszeniem śladu 

węglowego na butelkę wina.  

Oprócz zwiększenia efektywności środowiskowej przedsiębiorstwo poprawiło swoje wyniki 

ekonomiczne, co pozwoliło także zwiększyć liczbę pracowników (z 8 w styczniu 2011 r. do 20 

w grudniu 2016 r.).  

Małe projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych w Bułgarii dostosowane do potrzeb 

rolników 

Dwa projekty inwestycyjne w małych gospodarstwach skontrolowanych przez Trybunał w Bułgarii 

(12,5 ha i 4 ha) także uwidaczniają potencjał projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych 

finansowanych z EFRROW, chociaż w bardziej umiarkowanym stopniu. Obydwa projekty 

wykorzystywały energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych do zasilania pomp do nawadniania 

ekologicznych upraw orzecha laskowego i trufli oraz oświetlenia elektrycznego w magazynie owoców 

ekologicznych. Obydwa projekty były realizowane poza terenem wsi, bez podłączenia do sieci, 



w związku z czym instalacje fotowoltaiczne uważano za ekonomiczne i przyjazne dla środowiska 

rozwiązania, dostosowane do potrzeb rolników. Uprawa ekologicznych orzechów laskowych i trufli 

nie tylko rolnikom, ale także regionowi daje szansę stworzenia nowych możliwości rynkowych. 

Procedury wyboru państw członkowskich nie zapewniały jednak wyboru najbardziej 

odpowiednich projektów… 

78. Od państw członkowskich wymaga się ustanowienia takich kryteriów wyboru, które 

zagwarantują, że zasoby finansowe na rozwój obszarów wiejskich będą wykorzystywane 

w najlepszy sposób. Trybunał stwierdził, że skontrolowane państwa członkowskie nie zawsze 

stosowały się do tej zasady.  

79. Trybunał przeanalizował kryteria i procesy wyboru w okresie programowania 2014-2020 

oraz stwierdził, że cztery z pięciu skontrolowanych państw członkowskich61 stosowały 

kryteria wyboru, które w pewnym stopniu zapewniały priorytetowe traktowanie projektów 

wspierających wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i zrównoważony rozwój 

obszarów wiejskich, na przykład projektom, które miały wpływać pozytywnie na 

dywersyfikację dochodów i środowisko, korzystanie z lokalnie wytworzonych 

i przetworzonych surowców (paliwa z biomasy) czy uwzględnienie lokalnych strategii 

i zaangażowania lokalnej społeczności. Starania te osłabiały jednak częściowo nieskuteczne 

procedury wyboru. Trybunał stwierdził, że Austria, Bułgaria, Włochy (Toskania) i Francja 

(Dolna Normandia, w przypadku działań w zakresie leśnictwa) stosowały mało ambitne 

systemy punktacji z minimalnymi wartościami granicznymi, które można było osiągnąć dzięki 

spełnieniu tylko jednego lub niewielkiej liczby kryteriów. 

… i skutkowały tym, że część wybranych projektów dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych przynosiła nieznaczne korzyści dla obszarów wiejskich 

80. Uchybienia w procesie wyboru mogą skutkować finansowaniem projektów, które 

przynoszą korzyści gospodarcze właścicielom projektów, a jednocześnie mają niewielkie 

oddziaływanie na obszary wiejskie. Dotyczy to pewnych projektów skontrolowanych przez 

61 Wszystkie skontrolowane państwa członkowskie z wyjątkiem Bułgarii stosowały odpowiednie 
kryteria. 



Trybunał. Wsparcie finansowe nie zawsze było wykorzystywane do tworzenia miejsc pracy 

lub tworzenia dalszych możliwości rynkowych, poprawy sytuacji istniejących gospodarstw 

rolnych czy przedsiębiorstw leśnych lub świadczenia usług energetycznych na rzecz ludności 

wiejskiej (zob. ramka 10).  

Ramka 10 – Projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych przynoszące nieznaczne korzyści 

obszarom wiejskim  

Nieznaczne korzyści dla obszarów wiejskich płynące z projektów fotowoltaicznych w Bułgarii 

Jak wspomniano w ramce 2, Bułgaria wykorzystała ponad 90% wsparcia z EFRROW dla energii ze 

źródeł odnawialnych w okresie programowania 2007-2013 na projekty fotowoltaiczne wbrew 

zaleceniom i pomimo ograniczeń mocy sieci62. 

Trzy projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych skontrolowane przez Trybunał w Bułgarii 

otrzymały wsparcie z EFRROW na rzecz utworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz 

dywersyfikacji w kierunku działalności nierolniczej. W efekcie każdego z tych projektów utworzono 

jedno miejsce pracy związane z utrzymaniem i ochroną instalacji. Wszystkie trzy projekty opierały się 

na preferencyjnych taryfach gwarantowanych i nie zapewniały innych możliwości rynkowych czy 

usług, nie przynosząc zatem znacznych korzyści w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.  

81. Kontrole projektów przeprowadzone przez Trybunał potwierdziły pozytywne 

oddziaływanie pewnych typów projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych na 

rozwój obszarów wiejskich, uzasadniając wsparcie finansowe w ramach EFRROW. Biorąc 

jednak pod uwagę istnienie kilku innych systemów wsparcia energii ze źródeł odnawialnych, 

projekty, które nie przyczyniają się do osiągnięcia zarówno celu dotyczącego energii ze 

źródeł odnawialnych, jak i ogólnych celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, nie 

powinny otrzymywać wsparcia z EFRROW.  

62 DG ENER, „Mid-term evaluation of the Renewable Energy Directive for the European 
Commission” (Śródokresowy przegląd dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych na 
rzecz Komisji Europejskiej), kwiecień 2015 r., s. 38. 



WNIOSKI I ZALECENIA 

82. W dokumentach ustawodawczych i programowych UE podkreśla się zamiar 

wykorzystania potencjalnie pozytywnego oddziaływania inwestycji w energię ze źródeł 

odnawialnych na rozwój obszarów wiejskich. Badania potwierdzają, że energia ze źródeł 

odnawialnych może wpływać pozytywnie na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 

jednak z wykorzystaniem pewnych rodzajów takiej energii wiąże się ryzyko środowiskowe 

i społeczno-ekonomiczne.  

83. Podczas kontroli Trybunał przeanalizował ramy w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych, koncentrując się na sposobie uwzględnienia w nich aspektów rozwoju 

obszarów wiejskich. Trybunał przeanalizował także ramy polityki rozwoju obszarów wiejskich 

oraz ich wdrażanie w państwach członkowskich w celu dokonania oceny, czy wsparcie 

z EFRROW na rzecz energii ze źródeł odnawialnych faktycznie przyczyniło się do rozwoju 

obszarów wiejskich.  

84. Na podstawie prac kontrolnych Trybunał stwierdził, że finansowanie projektów 

dotyczących energii ze źródeł odnawialnych może w znaczący sposób ułatwiać 

zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, jednak dotychczas potencjał ten w dużej mierze 

nie został wykorzystany. 

85. Trybunał stwierdził, że wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich nie zostało odpowiednio uwzględnione w obecnych ramach polityki 

Komisji i państw członkowskich. W rezultacie możliwości związane z wykorzystaniem tej 

energii na obszarach wiejskich nie były wystarczająco wykorzystywane. Komisja 

zaproponowała w ostatnim czasie pewne zmiany w ramach polityki w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych, które mogą poprawić tę sytuację (pkt 24-31).  

Zalecenie 1 – Mechanizm weryfikowania polityki pod względem jej wpływu na obszary 

wiejskie w przyszłej polityce w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

Opracowując przyszłą politykę w zakresie energii ze źródeł odnawialnych Komisja i państwa 

członkowskie powinny brać pod uwagę okoliczności i potrzeby społeczności wiejskich 



i gospodarki wiejskiej, uwzględniać potencjalne pozytywne i negatywne oddziaływania 

polityczne oraz zapewniać, by obszary wiejskie uzyskiwały wyrównane wyniki polityczne. 

Aby tego dokonać, Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna opracować 

odpowiedni mechanizm, który mógłby być inspirowany mechanizmem weryfikowania 

polityki pod względem jej wpływu na obszary wiejskie, jak przewidziano w „kierunku polityki 

1” deklaracji Cork 2.0 z 2016 r.  

Komisja powinna wprowadzić to narzędzie do procesu konsultacji z państwami 

członkowskimi na temat zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, 

które muszą być zgłoszone Komisji do dnia 1 stycznia 2019 r., oraz przekazać państwom 

członkowskim wytyczne na temat korzystania z tego narzędzia. 

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2019 r. 

86. Ponadto w odniesieniu do bioenergii, która jest energią ze źródeł odnawialnych 

w najbardziej oczywisty sposób powiązaną z obszarami wiejskimi, ryzyko środowiskowe 

i społeczno-ekonomiczne związane z jej wykorzystaniem nie zostało wystarczająco 

uwzględnione w obecnych lub proponowanych ramach politycznych Komisji. Kombinacja 

celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, publicznych systemów wsparcia i słabych 

kryteriów zrównoważonego rozwoju stwarza ryzyko, że biomasa będzie chętnie 

wykorzystywana do celów energetycznych bez wystarczających gwarancji zapewniających jej 

zrównoważone pozyskiwanie (pkt 32-41). 



Zalecenie 2 – Ulepszone ramy zrównoważonego rozwoju dla bioenergii 

Komisja, wraz ze współustawodawcami, powinna opracować przyszłe ramy polityki 

w sprawie bioenergii w sposób zapewniający wystarczające zabezpieczenie przed 

niezrównoważonym pozyskiwaniem biomasy na potrzeby wytwarzania energii. Ramy 

powinny uwzględniać i eliminować ryzyko dla zrównoważonego rozwoju związane 

z zachęcaniem do korzystania z bioenergii za pomocą celów i systemów wsparcia 

finansowego oraz łagodzić powiązanego z nią ryzyka środowiskowego i społeczno-

ekonomicznego.  

Docelowy termin wdrożenia: 2020 r. 

87. Komisja nie przekazała jasnych wytycznych dotyczących sposobu, w jaki wsparcie 

z EFRROW na rzecz energii ze źródeł odnawialnych mogłoby zapewniać wartość dodaną na 

szczeblu europejskim oraz jak powinno uzupełniać istniejące unijne i krajowe systemy 

finansowania. W związku z tym istnieje ryzyko, że EFRROW stanie się po prostu kolejnym 

źródłem finansowania energii ze źródeł odnawialnych, bez przywiązywania priorytetowego 

znaczenia do rozwoju obszarów wiejskich. 

88. Komisja przekazała państwom członkowskim kompleksowe wytyczne na temat 

tworzenia i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich. Częściowo z powodu braku 

jasnej wizji dotyczącej wsparcia z EFRROW na rzecz energii ze źródeł odnawialnych 

skontrolowane państwa członkowskie przyjęły jednak jedynie bardzo ogólne podejście do 

wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych i nie koordynowały w wystarczający sposób 

wsparcia z EFRROW z różnymi innymi unijnymi i krajowymi źródłami finansowania tej energii 

w celu maksymalizacji jego oddziaływania na obszary wiejskie. Ponadto Trybunał stwierdził, 

że działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych nie były przypisywane 

w konsekwentny sposób do celów szczegółowych w UE, co nie jest sytuacją optymalną, ale 

według Trybunału stanowi problem związany głównie z monitorowaniem i oceną (pkt 49-

58). 



Zalecenie 3 – Jasne wytyczne na temat roli EFRROW we wsparciu na rzecz energii ze źródeł 

odnawialnych  

Opracowując przyszłą politykę rozwoju obszarów wiejskich Komisja powinna jasno określić 

cele, do jakich mają prowadzić inwestycje EFRROW w energię ze źródeł odnawialnych, 

sposób, w jaki powinny zapewniać wartość dodaną dla obszarów wiejskich, oraz sposób, 

w jaki EFRROW powinien uzupełniać istniejące unijne i krajowe systemy finansowania energii 

ze źródeł odnawialnych.  

W tym kontekście Komisja powinna wykorzystać odpowiednie doświadczenie w zakresie 

dobrych praktyk dostrzeżone przez Trybunał podczas kontroli (zob. ramka 7, ramka 8 

i ramka 9), a także podobne doświadczenia opisane w badaniu OECD poświęconym 

powiązaniu między energią ze źródeł odnawialnych a rozwojem obszarów wiejskich (zob. 

ramka 1). 

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2018 r. 

89. Dostępność istotnych i wiarygodnych informacji z monitorowania i oceny podczas 

opracowywania sprawozdań ma zasadnicze znaczenie dla usprawnienia wdrażania wsparcia 

z EFRROW na rzecz energii ze źródeł odnawialnych przez Komisję i państwa członkowskie. 

Pomimo pewnych przykładów dobrych praktyk nie są jednak dostępne kompleksowe 

informacje z monitorowania i oceny wsparcia projektów dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych z EFRROW i innych funduszy UE dostępnych w okresie programowania 

2007-2013 (pkt 60-65). 

90. Komisja wydała wytyczne na okres programowania 2014-2020 w celu wsparcia działań 

państw członkowskich w zakresie sprawozdawczości i oceny. Różnice w sposobie 

definiowania przez państwa członkowskie podstawowych i drugorzędnych wkładów 

projektów oraz przypisywania działań i typów projektów będą jednak negatywnie wpływać 

na skuteczność monitorowania i oceny. Główne wskaźniki odnoszące się do energii ze źródeł 



odnawialnych w okresie programowania 2014-202063 mają niewielką wartość informacyjną 

ze względu na ograniczony zakres i problemy dotyczące metodyki. Państwa członkowskie 

mogły stosować odpowiednie dodatkowe wskaźniki, jednak tylko kilka z nich skorzystało z tej 

możliwości. Wszystkie te ograniczenia wymagają dodatkowych wysiłków ze strony 

podmiotów oceniających państw członkowskich i mogą skutkować niespójną 

sprawozdawczością w skali UE i opóźnieniami (pkt 67-71). 

91. W sprawozdaniu specjalnym nr 16/201764 Trybunał podkreślił już, że Komisja powinna 

dopilnować, by w rozszerzonym rocznym sprawozdaniu z wykonania w 2019 r. 

przedstawiono jasne i kompleksowe informacje na temat osiągnięć w ramach programów, 

a także precyzyjniej określić różne rodzaje wskaźników na okres programowania po 2020 r. 

Zalecenie 4 – Prostsze i bardziej adekwatne ramy monitorowania i oceny  

W odniesieniu do wsparcia z EFRROW na rzecz energii ze źródeł odnawialnych Komisja 

powinna zobowiązać państwa członkowskie do przekazywania stosownych informacji na 

temat osiągnięć programowych w ramach projektów dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych w rozszerzonych rocznych sprawozdaniach z wykonania za 2019 r. Informacje 

te powinny być dla Komisji źródłem wiedzy na temat wydatków z EFRROW poniesionych na 

rzecz projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, mocy zainstalowanej lub 

energii wytworzonej w ramach takich projektów. 

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2018 r. 

92. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za ukierunkowanie wyboru projektów na 

priorytety UE oraz własne cele, zgodnie ze swoją strategią. Aby tego dokonać, powinny one 

ustanowić i stosować jasne, odpowiednie i obiektywne kryteria kwalifikowalności i wyboru, 

63 T16 – inwestycje na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ogółem, 
 
R15 – energia ze źródeł odnawialnych wytworzona w projektach otrzymujących wsparcie. 

64 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 16/2017, zalecenia 3 i 4. 



a także obiektywne, uczciwe i przejrzyste procedury. Komisja wydała w tym względzie 

wytyczne, na przykład w formie seminariów65. 

93. Projekty skontrolowane przez Trybunał polegały na wytwarzaniu energii na użytek 

własny operatorów lub na potrzeby dostaw dla stron trzecich bądź wspierały wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych w sposób pośredni (pkt 74-77). Duże budżety związane 

z celem szczegółowym 5C w powiązaniu z niskimi wskaźnikami wykonania (zob. pkt 48) 

i nieskutecznymi procedurami wyboru (pkt 78 i 79) pociągają jednak za sobą ryzyko, że 

wsparcie z EFRROW będzie udzielane na rzecz projektów dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych, które nie zapewniają wyraźnych korzyści obszarom wiejskim, na których są 

zlokalizowane, aby uniknąć umorzenia przydzielonych środków finansowych. 

Zalecenie 5 – Lepszy wybór projektów uwzględniający wartość dodaną dla obszarów 

wiejskich i rentowność projektów 

Aby ograniczyć ryzyko wynikające z dużych budżetów związanych z celem szczegółowym 5C 

w powiązaniu z niskimi wskaźnikami wykonania i nieskutecznymi procedurami wyboru, 

Komisja wraz z państwami członkowskimi powinna czuwać nad stosowaniem odpowiednich 

procedur wyboru, tak aby wsparcie udzielane było wyłącznie na rzecz rentowych projektów 

dotyczących energii przynoszących wyraźne korzyści dla zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich.  

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2018 r. 

 

65 Komisja Europejska, „Draft guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the 
programming period 2014–2020 and FAQs” (Projekt wytycznych dotyczących kryteriów 
kwalifikowalności i kryteriów wyboru na okres programowania 2014–2020 oraz często 
zadawane pytania). Kryteria wyboru (https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-
workshop-selection-criteria-towards-more-performant-rd-policy_pl). 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-more-performant-rd-policy_pl
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-more-performant-rd-policy_pl


Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę I, której przewodniczył członek Trybunału 

Obrachunkowego Phil WYNN OWEN, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 10 stycznia 

2018 r. 
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ZAŁĄCZNIK I 

Analiza: czy unijne ramy zrównoważonego rozwoju dla bioenergii w wystarczającym 

stopniu łagodzą związane z nią ryzyko środowiskowe i społeczno-ekonomiczne? 

A1. Trybunał zbadał, czy (i w jakim stopniu) unijne ramy zrównoważonego rozwoju dla 

bioenergii uwzględniają 16 typów ryzyka środowiskowego i społeczno-ekonomicznego 

związanych z wykorzystaniem bioenergii. 

Komisja zaproponowała zmiany w obecnych ramach zrównoważonego rozwoju dla 

bioenergii… 

A2. W obecnie obowiązującym ustawodawstwie unijnym66 ustanowiono kryteria 

zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów. Od czasu przyjęcia tych kryteriów 

w 2009 r. i ich zmiany w 2015 r. trwa dyskusja na temat zrównoważonego charakteru 

bioenergii. W rezultacie w swoim pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” 

Komisja zaproponowała kryteria zrównoważonego rozwoju, które miałyby zastosowanie 

także do innych rodzajów bioenergii, takich jak bioenergia ze stałych i gazowych paliw 

z biomasy (zob. tabela A1). 

Tabela A1 – Przegląd proponowanych ram zrównoważonego rozwoju dla bioenergii 

Proponowane kryteria zrównoważonego rozwoju 

Kryteria zrównoważonego rozwoju1 dotyczące produkcji paliw z biomasy Kryteria ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych 

z rolnictwa z leśnictwa - minimalny udział 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w przypadku 
różnych rodzajów instalacji 
w zależności od daty ich 
uruchomienia (zob. także 

- zabronione jest pozyskiwanie 
biomasy do celów 
energetycznych z pewnych 
typów gruntów (tj. terenów 
o dużej różnorodności 

- należy wdrożyć przepisy oraz 
systemy monitorowania 
i egzekwowania w celu zapewnienia 
stosowania określonych praktyk 
gospodarki leśnej 

66 Dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywa 2009/30/WE. W 2015 r. 
wprowadzono zmianę do tych dyrektyw w celu uwzględnienia kwestii pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów (ILUC) będącej następstwem wytwarzania paliw produkowanych z roślin 
spożywczych. 



biologicznej, zasobnych w węgiel 
i torfowisk) 

- państwa lub regiony dostarczające 
biomasę leśną do UE muszą spełnić 
szereg wymogów dotyczących 
użytkowania gruntów, zmiany 
użytkowania gruntów i leśnictwa 
(LULUCF), łącznie z ratyfikacją 
porozumienia paryskiego, podjęciem 
zobowiązań i działań w celu ochrony 
i zwiększenia zasobów węgla 
i pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz 
z wdrożeniem systemu zgłaszania 
emisji gazów cieplarnianych 

problemy związane 
z rozliczaniem w pkt A4) 

art. 26 ust. 2-4 art. 26 ust. 5-6 art. 26 ust. 7 

Inne przepisy dotyczące potencjalnego oddziaływania na zrównoważony charakter bioenergii 

Wymóg dotyczący 
efektywności energetycznej 

- potrzeba stosowania technologii 
wysokosprawnej kogeneracji w instalacjach 
wytwarzających energię elektryczną o mocy 
w paliwie >= 20 MW 

art. 26 ust. 8 

Limit dotyczący stosowania 
roślin spożywczych 
i pastewnych 

- stosowanie roślin spożywczych i pastewnych do 
produkcji biopaliw i biopłynów powinno być 
ograniczone do 7%, a następnie obniżone do 
3,8% w 2030 r. 

art. 7 

Cel dotyczący energii ze 
źródeł odnawialnych 
w obszarze ogrzewania 
i chłodzenia 

- udział dostaw energii ze źródeł odnawialnych 
do instalacji grzewczych i chłodniczych powinien 
być zwiększany co roku o 1% 

art. 23 

Cel dotyczący energii z 
„zaawansowanych biopaliw” 

- minimalny udział energii z „zaawansowanych 
biopaliw” (wymienionych w załączniku IX), 
z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 
transportowych pochodzenia niebiologicznego, 
z paliw kopalnych na bazie odpadów i z energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnej 
ilości paliw transportowych powinien wynosić 
1,5% w 2021 r. i wzrosnąć do 6,8% w 2030 r. 

art. 25 ust. 1 

1 Kryteria zrównoważonego rozwoju mają zastosowanie do instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, energię cieplną lub chłodniczą bądź paliwa, o mocy w paliwie wynoszącej co 
najmniej 20 MW (biomasa stała) lub o mocy elektrycznej co najmniej 0,5 MW (biomasa 
gazowa). Państwa członkowskie mogą stosować kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju 
do instalacji o niższej mocy w paliwie. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

… jednak zakres wniosku jest ograniczony… 

A3. Ramy zrównoważonego rozwoju nie obejmują całej biomasy wyprodukowanej 

i stosowanej w UE. Odnoszą się jedynie do biomasy wykorzystywanej do celów 



energetycznych, nie dotyczą pewnych upraw lub zastosowań, a ich zakres obejmuje 

ograniczoną liczbę instalacji.  

(i) Uprawy przeznaczone do produkcji biogazu do wytwarzania energii elektrycznej nie są 

objęte art. 7 ust. 1. 

(ii) Biogaz przeznaczony do wykorzystania w sektorze transportu nie podlega kryteriom 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych (art. 26 ust. 7). 

(iii) Kryteria te mają zastosowanie wyłącznie do instalacji o mocy przekraczającej pewien 

określony poziom. Sektor przemysłowy nie jest największym konsumentem biomasy 

stałej, gdyż jest ona w większości wykorzystywana do ogrzewania budynków 

mieszkalnych67. Ponadto wartość progowa dla paliw z biomasy stałej wynosząca 20 MW 

została ustanowiona wyłącznie na podstawie danych dotyczących instalacji 

wykorzystujących zrębki68; jednak tylko 32% biomasy stałej jest zużywane w formie 

zrębków w instalacjach o mocy większej niż 1 MW69. Wartość progowa dla wytwórni 

biogazu wynosząca 0,5 MW wiąże się z ryzykiem, że kryteria będą stosowane wyłącznie 

67 Dane statystyczne na temat zużycia biomasy stałej pokazują, że zużycie w samym obszarze 
mieszkalnictwa (z wyjątkiem granulatu) odpowiada 39% łącznego zużycia biomasy stałej. Do tej 
liczby należy dodać udział zużycia „granulatu” (mając na uwadze, że 65% zużycia granulatu 
drzewnego w UE przypada na ogrzewanie budynków mieszkalnych) i „innych biopaliw stałych 
(stosowanie zrębków na małą skalę, ług czarny itd.)” w budynkach innych niż przemysłowe. 

68 Na szczeblu UE liczba instalacji do wytwarzania energii elektrycznej zużywających biomasę stałą 
(w szczególności zużywających granulat i inne biopaliwa stałe (stosowanie zrębków na małą 
skalę, ług czarny itd.)) nie jest znana, podobnie jak ich wielkość, jednak dostępne są pewne dane 
dotyczące instalacji wykorzystujących zrębki. Instalacje wykorzystujące zrębki o mocy ponad 20 
MW stanowią, zgodnie z pełnym sprawozdaniem AEBIOM z 2016 r., 16% łącznej liczby instalacji 
zużywających ten materiał jako surowiec; same te instalacje zużywają 75% biomasy w formie 
zrębków. 

69 AEBIOM, „Statistical report 2016” (Sprawozdanie statystyczne za 2016 r.), s. 68 (wyliczenia 
kontrolerów). 



względem bardzo ograniczonej liczby wytwórni biogazu, gdyż średnia moc instalacji 

opierających się na surowcach rolniczych wynosi 450 kW70. 

… występują nierozwiązane problemy związane z rozliczaniem emisji gazów cieplarnianych… 

A4. Obliczanie poziomów emisji gazów cieplarnianych z produkcji bioenergii stanowi 

problematyczne zadanie. Najistotniejsze trudności zostały opisane poniżej. Wniosek 

dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych nie 

odnosi się jednak do tych kwestii, w związku z czym powinny one zostać objęte wnioskiem 

Komisji dotyczącym LULUCF. 

(i) Na poziomie indywidualnych instalacji: bezpośrednie emisje dwutlenku węgla związane 

ze spalaniem biomasy nie są uwzględnione w analizach pełnego cyklu życia (LCA)71 na 

potrzeby obliczeń emisji gazów cieplarnianych w dyrektywie w sprawie energii ze źródeł 

odnawialnych. Jest to zatem równoznaczne z założeniem, że w drodze odrostu roślin 

następuje natychmiastowa absorpcja dwutlenku węgla. Założenie to nie jest jednak 

prawidłowe w przypadku biomasy drzewnej ze względu na czas potrzebny do 

osiągnięcia pełnego wzrostu drzew oraz ze względu na nieuwzględnienie pochłaniania 

i uwalniania dwutlenku węgla generowanego przez grunty, które zachodziłyby, gdyby 

grunty te nie były wykorzystywane do produkcji biomasy. Zostało to bardziej 

szczegółowo opisane w ramce A1.  

(ii) Na poziomie rozliczania krajowych emisji gazów cieplarnianych: zgodnie z obecnymi 

krajowymi zasadami rozliczania emisji gazów cieplarnianych na podstawie protokołu 

z Kioto spalanie biomasy jest liczone jako zero w sektorze energetycznym przy 

założeniu, że wszelkie wynikające z niego zmiany w zasobach węgla są rozliczane jako 

70 Dostępne informacje na temat liczby i mocy wytwórni biogazu w UE są bardzo ograniczone. 
W sprawozdaniu statystycznym EUNB z 2016 r. (s. 8) podano średnią moc elektryczną instalacji 
opierających się na surowcach rolniczych wynoszącą 450 kW. 

71 LCA jest narzędziem do systematycznej oceny aspektów środowiskowych systemu produktów 
lub usług na wszystkich etapach jego cyklu życia. Metody LCA nie pozwalają jednak na 
prawidłowe scharakteryzowanie skutków użytkowania gruntów. 



emisje w sektorze LULUCF72. Rozliczanie takie ma na celu unikanie podwójnego liczenia 

tych emisji. Z drugiej strony LULUCF nie jest jeszcze w pełni włączony do krajowego celu 

w zakresie redukcji do 2020 r., w związku z czym emisje gazów cieplarnianych ze 

spalania biomasy nie są obecnie rozliczane w żadnym sektorze. W lipcu 2016 r. Komisja 

przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia, które wymagałoby włączenia (od 

2021 r.) emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z LULUCF do ram 

polityki klimatyczno-energetycznej do roku 203073.  

Ramka A1 – Czy stosowanie biomasy drzewnej jest neutralne pod względem emisji dwutlenku 

węgla?32 

Spalanie drewna w celu wytwarzania energii zwykle powoduje większe emisje dwutlenku węgla na 

wyprodukowaną jednostkę energii niż spalanie paliw kopalnych.  

Oznacza to, że płynące z bioenergii korzyści dla środowiska w postaci redukcji emisji gazów 

cieplarnianych nie mogą urzeczywistnić się na etapie stosowania biomasy (tj. spalania biomasy do 

celów energetycznych). Zamiast tego korzyści muszą zostać osiągnięte podczas produkcji biomasy 

albo przez redukcję emisji (zwłaszcza w przypadku stosowania odpadów i pozostałości, które 

uwalniałyby dwutlenek węgla do atmosfery, jeśli nie byłyby gromadzone do celów energetycznych), 

albo przez zwiększanie pochłaniaczy dwutlenku węgla (np. jeśli produkcja biomasy do celów 

energetycznych stymuluje wzrost roślin, tj. „dodatkowej” biomasy).  

Naukowcy nie osiągnęli porozumienia co do odpowiednich ram czasowych, w których mogłyby 

nastąpić rzeczywiste korzyści dla środowiska płynące z bioenergii (okres zwrotu inwestycji w zakresie 

dwutlenku węgla). W ujęciu krótkoterminowym spalanie biomasy z odpadów drzewnych lub 

pozostałości może prowadzić do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wycinka lasów 

głównie do celów energetycznych zwiększy jednak zawartość CO2 w atmosferze, nawet jeśli 

posadzone zostaną nowe drzewa, ponieważ nowo posadzone drzewa nie mogą pochłaniać takiej 

samej ilości dwutlenku węgla jak drzewa dojrzałe, a ponowne pochłanianie ilości CO2 uwalnianych 

podczas spalania zajmuje więcej czasu. Może to nawet spowodować nieodwracalną zmianę 

72 LULUCF oznacza użytkowanie gruntów, zmianę użytkowania gruntów i leśnictwo, zob. 
glosariusz. 

73 COM(2016) 479 final i SWD(2016) 249 final. 



w globalnym klimacie – przekształcenie jednego stabilnego stanu w drugi o wyższych temperaturach 

(„progi nieodwracalnych zmian klimatycznych”). Niektórzy naukowcy twierdzą, że długość okresu 

zwrotu inwestycji w zakresie dwutlenku węgla nie ma faktycznie znaczenia, jeśli wszystkie emisje CO2 

zostaną w końcu pochłonięte. 

Dalsze dyskusje dotyczą odpowiednich scenariuszy odniesienia. Według komitetu naukowego EEA 

„[p]odstawowym błędem w założeniu ogólnej neutralności biomasy pod względem emisji dwutlenku 

węgla jest nieuwzględnienie produkcji i zastosowań biomasy, jaką wygenerowałyby grunty, jeśli nie 

byłaby ona wykorzystywana na potrzeby bioenergii (scenariusz alternatywny)”. Komitet zaleca 

zatem, by na potrzeby zużycia bioenergii wykorzystywać tylko dodatkową biomasę i odpady, tj. 

biomasę, która w przeciwnym wypadku uległaby rozkładowi w lasach. Inni naukowcy nie zgadzają się 

z tym założeniem, uznając wycinkę lasów na potrzeby bioenergii za możliwą do zaakceptowania, gdyż 

i tak doszłoby do wycinki lasu. 

… a ryzyko dla zrównoważonego rozwoju bioenergii nie jest w pełni uwzględniane 

A5. Dane statystyczne potwierdzają, że produkcja biomasy z leśnictwa i rolnictwa zwiększyła 

się w ujęciu bezwzględnym74. W UE zwiększa się powierzchnia lasów, pochłaniaczy 

dwutlenku węgla netto. Każdego roku wzrost ten eliminuje równowartość około 10% emisji 

gazów cieplarnianych UE niepochodzących z sektora LULUCF. Jeśli zapotrzebowanie na 

bioenergię istotnie wzrośnie, ta zdolność pochłaniania emisji mogłaby jednak zostać 

zagrożona, a inne rodzaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogłyby się nasilić. 

A6. W ramach przeprowadzanej analizy Trybunał odnotował, że ramy zrównoważonego 

rozwoju ustanowione we wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych nie uwzględniają w pełni 16 typów ryzyka 

środowiskowego i społeczno-ekonomicznego zidentyfikowanych przez Trybunał. Tylko trzy 

z szesnastu typów ryzyka zidentyfikowanych przez Trybunał zostały uwzględnione we 

wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych, a dwa w innych aktach ustawodawczych; sześć kolejnych typów ryzyka 

zostało częściowo uwzględnionych, a pięć nie zostało uwzględnionych w ogóle (zob. tabele 

74 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-
_renewable_energy_production 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production


A2 i A3). Poniżej przedstawiono główne typy ryzyka, które zostały jedynie częściowo 

uwzględnione lub nie zostały uwzględnione wcale: 

(i) intensyfikacja praktyk gospodarki leśnej (zob. tabela A2, ryzyko 1c), 2c) i 3c)). Komisja 

nie zaproponowała zmiany dobrowolnego charakteru istniejących wymogów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju na obowiązkowy. Wobec braku wiążących norm 

zapewniających równy i wysoki poziom praktyk w zakresie zrównoważonej gospodarki 

leśnej75 wniosek opiera się na dobrowolnych inicjatywach w państwach członkowskich 

UE (takich jak Forest Europe) oraz w państwach niebędących członkami UE, 

dostarczających biomasę do UE.  

(ii) Intensyfikacja praktyk rolniczych (zob. tabela A2, ryzyko 1b), 2b) i 3b)). W obecnej 

dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych kryteria zrównoważonego 

rozwoju dla biopaliw wyraźnie wymagają stosowania zasad dobrej kultury rolnej 

zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do gruntów76. Wymóg ten został usunięty 

z wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych. W rezultacie odpowiednie normy środowiskowe nie są obowiązkowe dla 

obszarów, które nie są kontrolowane w ramach wspólnej polityki rolnej. Normy takie nie 

obowiązują także w odniesieniu do biomasy pozyskanej poza UE. 

(iii) Wykorzystanie kaskadowe (zob. tabela A3, ryzyko 6a)). Zgodnie z logiką gospodarki 

o obiegu zamkniętym drewno powinno być dobrze wykorzystane zanim zostanie 

ponownie użyte, poddane recyklingowi i na koniec spalone do celów energetycznych. 

Zasada ta, zwana zasadą wykorzystania kaskadowego, nadaje priorytet zastosowaniom 

o większej wartości i promuje wykorzystanie do celów energetycznych tylko 

w przypadku wyczerpania innych opcji. Wykorzystanie kaskadowe ma jednak miejsce 

tylko w przypadku uzasadnienia gospodarczego. Silne zachęty polityczne do stosowania 

75 „Ocena skutków” SWD(2016) 418 final. 

76 Art. 17 ust. 6 dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych; wymogi wzajemnej 
zgodności mają zastosowanie do gruntów rolnych wykorzystywanych do produkcji biopaliw 
i biopłynów. Niektóre z tych wymogów są związane z ochroną gleby, utrzymaniem substancji 
organicznych w glebie i struktury gleby, unikaniem pogorszenia warunków siedlisk oraz 
gospodarką wodną. 



biomasy jako odnawialnego źródła energii, takie jak wsparcie finansowe i ambitne cele, 

mogą zakłócić tę logikę. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wniosku Komisji.  

A7. Ustanawianie celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych w powiązaniu 

z publicznymi systemami wsparcia bioenergii stymuluje korzystanie z bioenergii. Jest to 

obserwowane, w szczególności w obszarze transportu i wytwarzania energii elektrycznej, od 

początku XXI wieku. Część tej biomasy jest importowana: w 2015 r. 34% wykorzystanego 

przez UE granulatu i 9,5% biopaliw ciekłych pochodziło z przywozu77. Wobec braku 

wystarczających zabezpieczeń (słabe kryteria zrównoważonego rozwoju) Trybunał uznał, że 

fakt, iż wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych zachęca do produkcji i stosowania bioenergii poprzez ambitne cele dotyczące 

energii ze źródeł odnawialnych, w powiązaniu z zachętami finansowymi, stanowi ryzyko, 

gdyż może prowadzić do zwiększonego wykorzystania niezrównoważonej biomasy w ujęciu 

długoterminowym. W związku z tym proponowane ramy nie zapewniają odpowiedniej 

podstawy dla wystarczającej ochrony obszarów wiejskich przed zidentyfikowanym ryzykiem 

środowiskowym i społeczno-ekonomicznym ani dla maksymalizacji ich potencjału w zakresie 

dalszego zrównoważonego rozwoju. 

77 AEBIOM, „Statistical report 2016” (Sprawozdanie statystyczne za 2016 r.), s. 121, 147 
(wyliczenia kontrolerów). 



Rys. A1 – Ilustracja emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw w porównaniu 

z referencyjnymi emisjami z paliw kopalnych dla najbardziej reprezentatywnych ścieżek 

produkcyjnych biomasy stałej 

 

Uwaga: wartości nie obejmują spalania ani wszystkich emisji i pochłaniania węgla biogenicznego 
w łańcuchu dostaw, z wyjątkiem metanu. Wartości opierają się na domyślnych wartościach emisji 
gazów cieplarnianych.  
ZKR = zagajnik o krótkiej rotacji  
a) Obliczenia opierają się na danych dotyczących gazów cieplarnianych z uprawy eukaliptusa 
w regionach tropikalnych.  
b) Dane opierają się na topolach uprawianych w UE bez stosowania nawozów sztucznych.  
c) Drewno z pni (GZ) = granulat wyprodukowany z wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa 
procesowego, wszystkie pozostałe ścieżki produkcyjne opierają się na drewnie jako paliwie 
procesowym. 

Źródło: Giuntoli J, Agostini A, Edwards R, Marelli L, Solid and gaseous bioenergy pathways: input 
values and GHG emissions. Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767 (Ścieżki 
produkcyjne stałej i gazowej bioenergii: wartości wejściowe i emisje gazów cieplarnianych. Obliczenia 
zgodne z metodyką ustanowioną w COM(2016) 767), EUR 27215 EN, doi:10.2790/27486, s. 131 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104759/ld1a27215enn.pdf).  
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Rys. A2 – Ilustracja ograniczeń emisji gazów cieplarnianych dla najbardziej 

reprezentatywnych ścieżek produkcyjnych biogazów i biometanu 

 

Uwaga: wartości nie obejmują spalania ani wszystkich emisji i pochłaniania węgla biogenicznego 
w łańcuchu dostaw, z wyjątkiem metanu. wartości opierają się na domyślnych wartościach emisji 
gazów cieplarnianych. Wartości wyższe niż 100% odzwierciedlają systemy, w których jednostki 
uzyskane dzięki lepszej gospodarce rolnej wykraczają poza równoważenie emisji w łańcuchu dostaw. 
Do celów orientacyjnych włączone zostały także wartości uzyskane dla współfermentacji mieszanki 
składającej się w 70% z obornika (mokra masa) i w 30% z kukurydzy (morka masa). 

Źródło: Giuntoli J, Agostini A, Edwards R, Marelli L, Solid and gaseous bioenergy pathways: input 
values and GHG emissions. Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767, (Ścieżki 
produkcyjne stałej i gazowej bioenergii: wartości wejściowe i emisje gazów cieplarnianych. Obliczenia 
zgodne z metodyką ustanowioną w COM(2016) 767), EUR 27215 EN, doi:10.2790/27486, s. 141 (dane 
dostosowane) 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104759/ld1a27215enn.pdf).  
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Tabela A2 – Zakres, w jakim uwzględnione zostało ryzyko związane z produkcją biomasy 

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju  Czy ryzyko zostało uwzględnione w kryteriach zrównoważonego rozwoju lub kryteriach 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych ustanowionych we wniosku dotyczącym 
dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych? 

Powiązane ramy polityki UE 

Śr
od

ow
isk

ow
e 

(1
) Z

m
ni

ej
sz

en
ie

 ró
żn

or
od

no
śc

i b
io

lo
gi

cz
ne

j  

1a) ze względu na 
bezpośrednią zmianę 
użytkowania gruntów (np. 
wylesianie, utrata obszarów 
chronionych) 

Tak:  
art. 26 ust. 2 lit. a), b) i c); art. 26 ust. 3 lit. b) i c); art. 26 ust. 5 lit. a) ppkt (ii), (iii) i (iv); art. 26 
ust. 5 lit. b) ppkt (ii), (iii) i (iv) 

Europejska strategia ochrony 
różnorodności biologicznej:  

dyrektywa ptasia 2009/147/WE, 
dyrektywa siedliskowa 
92/43/EWG, 
rozporządzenie nr 1143/2014 
w sprawie inwazyjnych gatunków 
obcych 

1b) ze względu na 
intensyfikację praktyk 
rolniczych (np. utrata 
różnorodności upraw) 

 
Częściowo uwzględnione w art. 7 ust. 1, który ustanawia limit dla stosowania roślin 
spożywczych i pastewnych do produkcji biopaliw i biopłynów oraz paliw z biomasy 
w transporcie. Limit ten nie ma jednak zastosowania do wykorzystania upraw do produkcji 
biogazu na potrzeby energii elektrycznej. Dodatkowo odniesienie do wymogów wzajemnej 
zgodności (art. 17 ust. 6 dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych) zostało 
usunięte. 

Wspólna polityka rolna:  
rozporządzenie Rady 
nr 1306/2013, 
rozporządzenie wykonawcze 
Komisji nr 809/2014, 
rozporządzenie delegowane 
Komisji nr 640/2014  

1c) ze względu na 
intensyfikację gospodarki 
leśnej 

Częściowo uwzględnione w art. 26 ust. 5 lit. a) ppkt (iv) i art. 26 ust. 5 lit. b) ppkt (iv), ale brak 
narzuconych dodatkowych działań w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Art. 26 ust. 5 
w pełni opiera się na istniejącym ustawodawstwie i planach zarządzania. Wobec braku 
wiążących norm zapewniających równy i wysoki poziom praktyk w zakresie zrównoważonej 
gospodarki leśnej wniosek opiera się na dobrowolnych inicjatywach. 
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(2
) D
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a 
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y 

2a) ze względu na 
bezpośrednią zmianę 
użytkowania gruntów 
(prowadzącą np. do 
uwalniania dwutlenku 
węgla z gleby, erozji) 

Tak:  
Art. 26 ust. 3 lit. a); art. 26 ust. 4; art. 26 ust. 5 lit. a) ppkt (ii) i art. 26 ust. 5 lit. b) ppkt (ii) 

Wspólna polityka rolna:  
rozporządzenie Rady 
nr 1306/2013, 
rozporządzenie wykonawcze 
Komisji nr 809/2014, 
rozporządzenie delegowane 
Komisji nr 640/2014  2b) ze względu na 

intensyfikację praktyk 
rolniczych (prowadzącą np. 

Częściowo uwzględnione.  
Uwzględnione pośrednio i częściowo w pkt 6 załącznika VI: pewne praktyki gospodarki leśnej 
mogą być brane pod uwagę w obliczeniach ograniczeń emisji gazów cieplarnianych (np. 



Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju  Czy ryzyko zostało uwzględnione w kryteriach zrównoważonego rozwoju lub kryteriach 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych ustanowionych we wniosku dotyczącym 
dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych? 

Powiązane ramy polityki UE 

do zagęszczenia, utraty 
żyzności gleby, erozji) 

redukcja upraw lub uprawa zerowa, poprawa płodozmianu, stosowanie uprawy okrywowej), 
gdy istnieją solidne i wiarygodne dowody, że nastąpił wzrost ilości pierwiastka węgla w glebie. 
Dodatkowo odniesienie do wymogów wzajemnej zgodności (art. 17 ust. 6 dyrektywy 
w sprawie energii ze źródeł odnawialnych) zostało usunięte. Nie zdefiniowano zabezpieczeń 
w odniesieniu do intensywniejszego pozyskiwania odpadów rolniczych prowadzącego do 
degradacji gleby. 
 

2(c) ze względu na 
intensyfikację gospodarki 
leśnej (prowadzącą np. do 
utraty żyzności gleby 
w lasach z powodu utraty 
składników pokarmowych – 
pozostałości leśne) 

Częściowo uwzględnione. Art. 26 ust. 5 obejmuje wprawdzie wymogi związane z ryzykiem 
wykorzystywania biomasy leśnej niezgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, nie 
zdefiniowano jednak zabezpieczeń w odniesieniu do intensywniejszego pozyskiwania 
pozostałości leśnych prowadzącego do degradacji gleby. Brak narzuconych dodatkowych 
działań w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Art. 26 ust. 5 w pełni opiera się na 
istniejącym ustawodawstwie i planach zarządzania, jeżeli spełniają one wymogi ustanowione 
w tym samym artykule. Wobec braku wiążących norm zapewniających równy i wysoki poziom 
praktyk w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej wniosek opiera się na dobrowolnych 
inicjatywach. 
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3a) ze względu na zmianę 
użytkowania gruntów (np. 
zmiany w bilansie wodnym) 

Tak: 
Art. 26 ust. 3 lit. a); art. 26 ust. 4; art. 26 ust. 5 lit. a) ppkt (ii) i art. 26 ust. 5 lit. b) ppkt (ii) 

Ramowa dyrektywa wodna 
2000/60/WE 

3b) ze względu na 
intensyfikację praktyk 
rolniczych (np. 
nawadnianie, nawożenie) 

Częściowo uwzględnione. Uwzględnione pośrednio i częściowo w załączniku VI: zagajniki 
o krótkiej rotacji (topola) bez nawożenia skutkują nieco wyższymi wartościami ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych niż zagajniki o krótkiej rotacji (topola) z nawożeniem. Dodatkowo 
odniesienie do wymogów wzajemnej zgodności (art. 17 ust. 6 dyrektywy w sprawie energii ze 
źródeł odnawialnych) zostało usunięte. 

Wspólna polityka rolna:  
rozporządzenie Rady 
nr 1306/2013, 
rozporządzenie wykonawcze 
Komisji nr 809/2014, 
rozporządzenie delegowane 
Komisji nr 640/2014  

3c) ze względu na 
intensyfikację gospodarki 
leśnej (np. zmiany 
w bilansie wodnym) 

Częściowo uwzględnione. Art. 26 ust. 5 obejmuje wprawdzie wymogi związane z ryzykiem 
wykorzystywania biomasy leśnej niezgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, brak 
jednak narzuconych dodatkowych działań w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. 
Art. 26 ust. 5 w pełni opiera się na istniejącym ustawodawstwie i planach zarządzania. Wobec 
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Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju  Czy ryzyko zostało uwzględnione w kryteriach zrównoważonego rozwoju lub kryteriach 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych ustanowionych we wniosku dotyczącym 
dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych? 

Powiązane ramy polityki UE 

braku wiążących norm zapewniających równy i wysoki poziom praktyk w zakresie 
zrównoważonej gospodarki leśnej wniosek opiera się na dobrowolnych inicjatywach. 
 

(4
) E

m
isj

e 
ga

zó
w

 c
ie
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4a) ze względu na emisję 
gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia paliw 
z wyłączeniem węgla 
biogenicznego (np. 
stosowanie nawozów, 
transport biomasy, wycieki 
metanu z wytwórni 
biogazu) 

Częściowo:  
art. 26 ust. 7 lit. a), b), c); art. 26 ust. 7 lit. d) 
Biogaz na potrzeby transportu nie jest jednak objęty powyższymi wymogami w zakresie 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych. 

Polityka klimatyczna: 
wniosek w sprawie 
rozporządzenia LULUCF, 
dyrektywy 2003/87/WE 
i 2009/29/WE w sprawie unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do 
emisji, 
decyzja nr 406/2009/WE 
dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego, 
dyrektywa 2009/30/WE w sprawie 
jakości paliw, 
dyrektywa 2012/27/UE w sprawie 
efektywności energetycznej 

4b) ze względu na 
oddziaływania pośrednie 
(np. pośrednia zmiana 
użytkowania gruntów 
(ILUC) z powodu 
przeniesienia uprawy roślin 
spożywczych, młodsze lasy) 

Częściowo uwzględnione w art. 7 ust. 1, który ustanawia limit dla stosowania roślin 
spożywczych i pastewnych do produkcji biopaliw i biopłynów oraz paliw z biomasy 
w transporcie. Limit ten nie ma jednak zastosowania do wykorzystania upraw do produkcji 
biogazu na potrzeby energii elektrycznej. 

wniosek w sprawie rozporządzenia 
LULUCF, 
dyrektywa 2015/1513 w sprawie 
pośredniej zmiany użytkowania 
gruntów 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.  



Tabela A3 – Zakres, w jakim uwzględnione zostało ryzyko związane ze stosowaniem biomasy 

Ryzyko dla zrównoważonego 
rozwoju 

Czy ryzyko zostało uwzględnione w kryteriach zrównoważonego rozwoju lub 
kryteriach ograniczania emisji gazów cieplarnianych ustanowionych we wniosku 
dotyczącym dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych? 

Powiązane ramy polityki UE 
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4c) ze względu na 
emisje CO2 ze spalania 
biomasy (emisje 
biogenne) 

Częściowo:  
art. 26 ust. 7 lit. a), b), c); art. 26 ust. 7 lit. d) 
Biogaz na potrzeby transportu nie jest jednak objęty powyższymi wymogami 
w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych.  
Nie zostały uwzględnione nierozwiązane problemy związane z rozliczaniem 
w odniesieniu do emisji biogennych gazów cieplarnianych (zob. pkt A1 i A4). 

Polityka klimatyczna: 
dyrektywy 2003/87/WE i 2009/29/WE 
w sprawie unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, 
decyzja nr 406/2009/WE dotycząca wspólnego 
wysiłku redukcyjnego, 
dyrektywa 2009/30/WE w sprawie jakości 
paliw, 
dyrektywa 2012/27/UE w sprawie 
efektywności energetycznej 
 

(5
) Z

an
ie

cz
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zc
ze

ni
e 
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w
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5a) ze względu na 
spalanie biomasy (np. 
cząstki stałe, SO2 itp.) 

Nie zostało uwzględnione w tym wniosku, ale podjęte w innych instrumentach. 
Ustawodawstwo nie obejmuje dużej liczby starych instalacji (w sektorze 
mieszkalnictwa) wykorzystujących biomasę do celów ogrzewania. 

Polityka UE w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza: 

dyrektywa 2009/125/WE w sprawie 
ekoprojektu,  
dyrektywa 2015/2193 w sprawie średnich 
obiektów energetycznego spalania, 
dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji 
przemysłowych 
 

5b) ze względu na 
emisje substancji 
zanieczyszczających 
w pozostałej części 
cyklu życia bioenergii 
(np. transport 
biomasy) 
 

Nie zostało uwzględnione w tym wniosku, ale podjęte w innych instrumentach. Normy sprawności pojazdów 



Ryzyko dla zrównoważonego 
rozwoju 

Czy ryzyko zostało uwzględnione w kryteriach zrównoważonego rozwoju lub 
kryteriach ograniczania emisji gazów cieplarnianych ustanowionych we wniosku 
dotyczącym dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych? 

Powiązane ramy polityki UE 

(6
) R
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6a) Niewydajne 
wykorzystanie 
biomasy (w tym 
niezastosowanie 
zasady wykorzystania 
kaskadowego, 
nieoptymalne metody 
konwersji biomasy na 
energię) 

Częściowo: art. 26 ust. 8 odnosi się do efektywności produkcji energii elektrycznej 
z biomasy, ale nie dotyczy wytwarzania energii cieplnej. Artykuł ten ma 
zastosowanie jedynie do instalacji o mocy w paliwie > 20 MW. Biorąc pod uwagę 
o wiele mniejszą średnią wielkość wytwórni biogazu, odnosi się on tylko do 
niewielkiej liczby wytwórni biogazu. 
Ryzyko braku zastosowania zasady wykorzystania kaskadowego nie zostało 
uwzględnione we wniosku. Zasady hierarchii postępowania z odpadami zostały 
wspomniane w art. 7 ust. 5, ale tylko w odniesieniu do włączenia nowych surowców 
do załącznika IX (surowców do produkcji zaawansowanych biopaliw).  

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej 
 
 
Dyrektywa w sprawie odpadów 2008/98/WE 

6b) Konkurencja 
z istniejącymi 
zastosowaniami (np. 
produkcja żywności, 
drewno dla przemysłu 
celulozowo-
papierniczego) 

Częściowo uwzględnione w art. 7 ust. 1, który ustanawia limit dla stosowania roślin 
spożywczych i pastewnych do produkcji biopaliw i biopłynów oraz paliw z biomasy 
w transporcie. Limit ten nie ma jednak zastosowania do wykorzystania upraw do 
produkcji biogazu na potrzeby energii elektrycznej. 
Art. 7 ust. 5 potwierdza potrzebę unikania znaczących zakłóceń na rynkach 
w odniesieniu do produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości podczas 
włączania nowych surowców do załącznika IX (surowców do produkcji 
zaawansowanych biopaliw).  
Potencjalne zakłócenia na rynku produktów, odpadów lub pozostałości obecnie 
zawartych w proponowanym załączniku IX nie są wspomniane. Surowców 
włączonych do załącznika IX nie można następnie usunąć. 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 



ZAŁĄCZNIK II 

Charakterystyka skontrolowanych projektów 

Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

01 
AT-
01 

2007-2013 

M 121 

Ogrzewanie gospodarstw biomasą 
drzewną (budynki gospodarcze) 

36 424,57 euro 
Bioenergia 

Energia na użytek własny 

• Aspekty środowiskowe: energooszczędny 
system ogrzewania; emisje cząstek stałych 
ze spalanego drewna 

• Lokalna dostawa paliwa: drewno z lasu 
należącego do rolnika 

• Brak dywersyfikacji dochodów 
gospodarstwa, brak dodatkowej 
działalności lub usług rolniczych 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

02 
AT-
02 

2007-2013 

M 413 (321) 

System ciepłowniczy – biomasa 
drzewna (projekt rozbudowy sieci 

ciepłowniczej) 
269 512,69 euro 

Bioenergia 

Dostarczanie energii stronom 
trzecim 

• Aspekty środowiskowe: energooszczędny 
system ogrzewania; system ciepłowniczy; 
emisje cząstek stałych ze spalanego drewna 

• Lokalna dostawa paliwa: drewno od 
dostawców w promieniu 50 km od 
lokalizacji kotła 

• Dywersyfikacja dochodów gospodarstw / 
utrzymywanie miejsc pracy 
w gospodarstwach i wzdłuż łańcucha 
dostaw drewna 

• Świadczenie lokalnych usług 
energetycznych 

• Zaangażowanie lokalne (projekt LEADER) 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

03 
AT-
03 

2007-2013 

M 321 

System ciepłowniczy – biomasa 
drzewna, biogaz + system 

dystrybucyjny 
928 443,47 euro 

Bioenergia 

Dostarczanie energii stronom 
trzecim 

• Aspekty środowiskowe: energooszczędny 
system ogrzewania; system ciepłowniczy; 
emisje cząstek stałych ze spalanego 
drewna; „produkcja” obornika na potrzeby 
biogazu 

• Lokalna dostawa paliwa: drewno od 
dostawców w promieniu 50 km od 
lokalizacji kotła i lokalnej wytwórni biogazu 

• Dywersyfikacja dochodów gospodarstw / 
utrzymywanie miejsc pracy 
w gospodarstwach i wzdłuż łańcucha 
dostaw drewna 

• Świadczenie lokalnych usług 
energetycznych 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

04 
AT-
04 

2007-2013 

M 413 (311) 

System ciepłowniczy – biomasa 
drzewna; spółdzielnia rolników 

311 865,86 euro 

Bioenergia 

Dostarczanie energii stronom 
trzecim 

• Aspekty środowiskowe: energooszczędny 
system ogrzewania; system ciepłowniczy; 
emisje cząstek stałych ze spalanego drewna 

• Lokalna dostawa paliwa: drewno od 
dostawców w promieniu 50 km od 
lokalizacji kotła 

• Dywersyfikacja dochodów gospodarstw / 
utrzymywanie miejsc pracy 
w gospodarstwach i wzdłuż łańcucha 
dostaw drewna (spółdzielnia rolników) oraz 
sprzedaż ciepła 

• Świadczenie lokalnych usług 
energetycznych 

• Zaangażowanie lokalne (projekt LEADER) 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

05 
AT-
05 

2007-2013 

M 311 
Wytwórnia biogazu 1 550 000,00 euro 

Bioenergia 

Dostarczanie energii stronom 
trzecim i energia na użytek 

własny 

• Aspekty środowiskowe: kogeneracja; 
głównie wykorzystywanie odpadów 
pochodzenia zwierzęcego z własnych 
i innych lokalnych gospodarstw w wytwórni 
biogazu; „produkcja” obornika na potrzeby 
biogazu 

• Dywersyfikacja dochodów gospodarstw / 
utrzymywanie miejsc pracy 
w gospodarstwach 

• Jedno utworzone miejsce pracy: 
konserwacja techniczna oraz rachunkowość 
/ zarządzanie finansowe 

• Istotne wykorzystanie ciepła: świadczenie 
usług suszenia (materiał siewny); suszony 
obornik dla gospodarstw ogrodniczych 

06 
AT-
06 

2014-2020 

M 6.4.3 
Instalacja fotowoltaiczna 18 065,00 euro 

Energia słoneczna  

Energia na użytek własny 

• Obniżenie kosztów energii 
w gospodarstwie  

• Brak dywersyfikacji dochodów 
gospodarstwa, brak dodatkowej 
działalności lub usług rolniczych 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

07 
AT-
07 

2014-2020 

M 4.1.1 

Ogrzewanie gospodarstwa 
biomasą drzewną 

25 902,53 euro 
Bioenergia 

Energia na użytek własny 

• Aspekty środowiskowe: energooszczędny 
system ogrzewania; emisje cząstek stałych 
ze spalanego drewna 

• Lokalna dostawa paliwa: drewno 
z lokalnych lasów 

• Utrzymywanie miejsc pracy i rozszerzenie 
zakresu działalności gospodarstw 
(rozszerzenie hodowli zwierząt) ze względu 
na oszczędności czasu i miejsca (wcześniej 
wykorzystywanego do przechowywania 
słomy na potrzeby ogrzewania) 

08 
BG-
01 

2007-2013 

M 121 

Instalacja fotowoltaiczna dla 
pompy do nawadniania i innych 

urządzeń elektrycznych; produkcja 
ekologicznych trufli i orzechów 

lasowych 

42 791,12 euro 
Energia słoneczna  

Energia na użytek własny 

• Aspekty środowiskowe: wykorzystanie 
energii słonecznej (w porównaniu 
z generatorem z silnikiem wysokoprężnym, 
który stanowiłby rozwiązanie alternatywne, 
jako że działka nie jest podłączona do sieci 
przesyłowej wsi) 

• Utworzenie nowego gospodarstwa 
z innowacyjną produkcją: nowe 
przedsiębiorstwo i tworzenie miejsc pracy 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

09 
BG-
02 

2007-2013 

M 312 

Instalacja fotowoltaiczna 
(mikroprzedsiębiorstwo) 

278 112,28 euro 

Energia słoneczna  

Dostarczanie energii stronom 
trzecim 

• Utworzone mikroprzedsiębiorstwo: 
dochody ze sprzedaży energii elektrycznej 
(płatności taryf gwarantowanych) 

• Jedno utworzone miejsce pracy (głównie 
nadzór)  

• Brak utworzenia nowego przedsiębiorstwa 
lub możliwości rynkowych i świadczenia 
nowych usług 

10 
BG-
03 

2007-2013 

M 312 

Instalacja fotowoltaiczna 
(mikroprzedsiębiorstwo) 

277 908,78 euro 

Energia słoneczna 

Dostarczanie energii stronom 
trzecim 

• Utworzone mikroprzedsiębiorstwo: 
dochody ze sprzedaży energii elektrycznej 
(płatności taryf gwarantowanych) 

• Jedno utworzone miejsce pracy (głównie 
nadzór)  

• Brak utworzenia nowego przedsiębiorstwa 
lub możliwości rynkowych i świadczenia 
nowych usług 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

11 
BG-
04 

2007-2013 

M 123 

Instalacja fotowoltaiczna 
i wytwórnia biogazu (wytwarzanie 

ciepła) 
3 615 358,49 euro 

Energia słoneczna i bioenergia  

Energia na użytek własny 

• Aspekty środowiskowe: 
słoneczna energia elektryczna, 
oczyszczanie ścieków oraz istotne 
wykorzystanie osadów ściekowych 
w wytwórni biogazu 

• Obniżenie kosztów energii 
w przedsiębiorstwie 

• Zapewnienie miejsc pracy na obszarze 
wiejskim 

• Zapewnienie możliwości rynkowych dla 
lokalnych rolników (gospodarstwo 
i utrzymanie miejsc pracy) 

12 
BG-
05 

2014-2020 

M 04.1 

Instalacja fotowoltaiczna na 
potrzeby oświetlenia; nowe, małe 

gospodarstwo 

projekt nieukończony 
w momencie wizyty 
kontrolnej 

Energia słoneczna  

Energia na użytek własny  

• Aspekty środowiskowe: wykorzystanie 
energii słonecznej (w porównaniu 
z generatorem z silnikiem wysokoprężnym, 
który stanowiłby rozwiązanie alternatywne, 
jako że działka nie jest podłączona do sieci 
przesyłowej wsi) 

• Utworzenie nowego gospodarstwa 
z innowacyjną produkcją: nowe 
przedsiębiorstwo i tworzenie miejsc pracy 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

13 
BG-
06 

2007-2013 

M 311 

Instalacja fotowoltaiczna; 
dywersyfikacja gospodarstwa 

255 764,12 euro 

Energia słoneczna  

Dostarczanie energii stronom 
trzecim 

• Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa 
(płatności taryf gwarantowanych) 

• Jedno utworzone miejsce pracy (głównie 
nadzór)  

• Brak utworzenia nowego przedsiębiorstwa 
lub możliwości rynkowych i świadczenia 
nowych usług 

14 
FR-
01 

2007-2013 

M 121 
Instalacja pompy ciepła 49 945,00 euro 

Projekt dotyczący 
efektywności energetycznej 

• Lepsze wyniki ekonomiczne i efektywność 
środowiskowa działalności rolniczej dzięki 
ograniczonemu zużyciu paliwa 
w gospodarstwie i usprawnionej produkcji 
mleka 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

15 
FR-
02 

2007-2013 

M 413 (311) 

Budowa komory rozkładu 
beztlenowego w gospodarstwie 

1 409 920,00 euro 

Bioenergia  

Dostarczanie energii stronom 
trzecim i energia na użytek 

własny 

• Aspekty środowiskowe: kogeneracja; 
głównie wykorzystywanie odpadów 
pochodzenia zwierzęcego z własnych 
i innych lokalnych gospodarstw w wytwórni 
biogazu; „produkcja” obornika na potrzeby 
biogazu  

• Dywersyfikacja dochodów gospodarstw / 
utrzymywanie miejsc pracy 
w gospodarstwach 

• Jedno utworzone miejsce pracy: 
konserwacja techniczna 

• Istotne wykorzystanie ciepła do suszenia 
zbóż 

• Zaangażowanie lokalne (projekt LEADER) 

16 
FR-
03 

2007-2013 

M 411 (121) 
Instalacja fotowoltaiczna 47 500,00 euro 

Energia słoneczna  

Dostarczanie energii stronom 
trzecim  

• Obniżenie kosztów energii 
w gospodarstwie  

• Brak dywersyfikacji dochodów 
gospodarstwa, brak dodatkowej 
działalności lub usług rolniczych 

• Zaangażowanie lokalne (projekt LEADER) 

17 
FR-
04 

2014-2020 

M 04.3 

Wsparcie dla usług leśnych – część 
2 

13 506,00 euro 
Projekty wspierające 
produkcję biomasy 

• Możliwości rynkowe dla lokalnych 
gospodarstw leśnych 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

18 
FR-
05 

2014-2020 

M 08.6 

Przekształcenie terenów leśnych – 
część 2 

projekt nieukończony 
w momencie wizyty 
kontrolnej 

Projekty zostały wybrane, gdyż 
żadne projekty inwestycyjne 
dotyczące energii ze źródeł 
odnawialnych na lata 
2014-2020 nie zostały jeszcze 
rozpoczęte w momencie 
wizyty kontrolnej 

19 
IT-
01 

2007-2013 

M 311 
Elektrownia geotermiczna 71 042,00 euro 

Energia geotermiczna  

Energia na użytek własny  

• Lepsze wyniki ekonomiczne i efektywność 
środowiskowa działalności rolniczej 
i agroturystycznej dzięki ograniczeniu 
emisji CO2 i zwiększeniu sprzedaży wina 

20 
IT-
02 

2007-2013 

M 311 
Instalacja fotowoltaiczna 16 570,12 euro 

Energia słoneczna  

Energia na użytek własny  

• Lepsze wyniki ekonomiczne i efektywność 
środowiskowa działalności rolniczej dzięki 
korzystaniu z instalacji fotowoltaicznej 
i ożywieniu działalności agroturystycznej 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

21 
IT-
03 

2007-2013 

M 123 

Elektrownia geotermiczna, 
ogrzewanie biomasą, panele 

fotowoltaiczne i system 
kolektorów słonecznych 

807 500,00 euro 

Energia geotermiczna, energia 
słoneczna, bioenergia oraz 

techniki oszczędności energii  

Energia na użytek własny 

• Aspekty środowiskowe: waloryzacja 
odpadów z przycinania, oczyszczania 
rowów, krzewów i terenów leśnych 
przedsiębiorstwa; oszczędności energii, 
zmniejszony ślad węglowy (na butelkę 
wina) 

• Wzrost sprzedaży wina  
• Utworzenie 12 nowych miejsc pracy 

22 
IT-
04 

2007-2013 

M 121 

Izolacja budynku na potrzeby 
oszczędności energii 

241 064,50 euro 

Projekt dotyczący 
efektywności energetycznej 
(projekt jest częścią projektu 

IT-03) 

• Korzyści dla środowiska wynikające 
z oszczędności energii 

23 
IT-
05 

2007-2013 

M 121 
Elektrownia geotermiczna 315 022,94 euro 

Energia geotermiczna  

Energia na użytek własny 

• Lepsze wyniki ekonomiczne i efektywność 
środowiskowa działalności rolniczej dzięki 
redukcji emisji CO2 i zwiększeniu obrotu 

• Dwa lokalne przedsiębiorstwa 
zainstalowały elektrownię geotermiczną 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

24 
IT-
06 

2007-2013 

M 311 

Panele fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczne i ogrzewanie biomasą 

32 740,20 euro 

Energia geotermiczna, energia 
słoneczna, bioenergia  

Energia na użytek własny 

• Aspekty środowiskowe: efektywne systemy 
produkcji energii zastępują kotły na paliwa 
kopalne (gaz)  

• Surowce (drewno) pochodzą z działalności 
beneficjenta w zakresie gospodarki leśnej 
oraz przycinania drzew oliwnych 
i owocowych 

• Rozpoczęcie działalności agroturystycznej 
• Tworzenie miejsc pracy (2-3 EPC) 
• Tylko lokalne przedsiębiorstwa 

zainstalowały komponenty związane 
z energią ze źródeł odnawialnych 

25 
LT-
01 

2007-2013 

M 312 
Elektrownia wodna 552 712,80 euro 

Energia wodna  

Dostarczanie energii stronom 
trzecim 

• Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa 
dzięki sprzedaży energii elektrycznej (brak 
płatności taryf gwarantowanych) 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

26 
LT-
02 

2007-2013 

M 123 
Produkcja peletów ze słomy 831 500,00 euro Produkcja paliwa z biomasy 

• Utworzenie mikroprzedsiębiorstwa na 
obszarach wiejskich 

• Utworzenie 20 miejsc pracy 
• Korzystanie z lokalnych surowców 
• Dostawa peletów ze słomy do instalacji 

energii ze źródeł odnawialnych 
nierentowna, dlatego przejście na ściółkę 
zwierzęcą 

27 
LT-
03 

2007-2013 

M 312 

Produkcja peletów ze słomy 
i działania ciepłownicze 

202 784,00 euro 

Bioenergia 

Dostarczanie energii stronom 
trzecim 

• Aspekty środowiskowe: energooszczędny 
system ogrzewania dla dwóch budynków 
publicznych 

• Utworzenie mikroprzedsiębiorstwa na 
obszarach wiejskich 

• Utworzenie sześciu miejsc pracy 
• Korzystanie z lokalnych surowców 
• Dostawa peletów ze słomy do instalacji 

energii ze źródeł odnawialnych 
nierentowna, dlatego rozważane przejście 
na ściółkę zwierzęcą 



Nr 
projektu 

Okres 
programowania 

Działanie 
w ramach 
EFRROW 

Nazwa i krótki opis projektu 

Faktyczny koszt 
projektu 

(cały projekt, w tym 
w niektórych 

przypadkach części 
niezwiązane z energią) 

Rodzaj energii ze źródeł 
odnawialnych; 

typ wykorzystania energii 

Charakterystyka projektu w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich 

28 
LT-
04 

2007-2013 

M 311 

Produkcja zrębków – zakup 
koniecznego sprzętu (ciągnik, 
przyczepa, naczepa i rębak) 

85 200,00 euro Produkcja paliwa z biomasy 

• Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa 
• Utrzymane trzy istniejące miejsca pracy  
• Ciągnik i inny sprzęt wyposażone w silnik 

wysokoprężny 

29 
LT-
05 

2007-2013 

M 311 
Turbina wiatrowa w gospodarstwie 404 024,00 euro 

Energia wiatrowa 

Dostarczanie energii stronom 
trzecim 

• Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa 
dzięki sprzedaży energii elektrycznej 
(płatności taryf gwarantowanych) 

 



 

1 

ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO 

TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO 

„ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH – ZNACZNY POTENCJAŁ SYNERGII W WIĘKSZOŚCI 

PRZYPADKÓW NIE ZOSTAŁ WYKORZYSTANY” 

STRESZCZENIE 

IV. Unijna dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii promuje wykorzystywanie energii ze 

źródeł odnawialnych przez ustanowienie celu unijnego na 2020 r. na poziomie 20 % oraz 

wiążących krajowych celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie 

mają szeroką swobodę uznania w sprawie wyboru sposobu osiągnięcia swoich krajowych celów 

dotyczących energii ze źródeł odnawialnych oraz wyboru rodzajów energii odnawialnej, na rzecz 

których udzielać będą wsparcia. 

Sposób, w jaki można przyczynić się dodatkowo do uzyskania korzyści, jakie daje energia 

odnawialna, na obszarach wiejskich można lepiej sformułować w ramach polityki rozwoju 

obszarów wiejskich i wdrożyć za pośrednictwem krajowych lub regionalnych programów rozwoju 

obszarów wiejskich. 

Dowody wskazują, że dotychczasowe unijne kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw 

i biopłynów, które ustanowiono w obecnej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii, 

pozwalają skutecznie zapobiegać niezamierzonemu bezpośredniemu wpływowi na środowisko. W 

2015 r. zmieniono dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii w celu uwzględnienia 

również zagrożeń wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Wniosek Komisji 

dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii na okres po 2020 r. 

prowadzi do ulepszenia unijnych kryteriów zrównoważonego rozwoju dzięki objęciu nimi również 

biomasy i biogazu wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, zapewniając tym 

samym dalszą wystarczającą ochronę obszarów wiejskich przed zidentyfikowanym ryzykiem 

środowiskowym i społeczno-ekonomicznym oraz maksymalizację potencjału bioenergii na 

potrzeby dalszego zrównoważonego rozwoju. 

Ponadto wniosek ustawodawczy Komisji w sprawie użytkowania gruntów stanowiący część 

unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego obejmującego środki wykonawcze do 2030 r. 

(wniosek LULUCF) – obecnie objęty procedurą współdecyzji (w ramach której współprawodawcy 

osiągnęli tymczasowe porozumienie w dniu 14 grudnia 2017 r.) – zapewnia całościowe 

zabezpieczenie stabilności w odniesieniu do biomasy w przypadku wszystkich sposobów 

wykorzystywania dzięki przepisowi stanowiącemu, że unijny lądowy pochłaniacz dwutlenku węgla 

należy co najmniej utrzymać, a nawet zwiększyć („zasada zerowego salda”). 

Co więcej, w ramach wspólnej polityki rolnej przewiduje się obecnie ochronę węgla organicznego 

w glebie na obszarze gruntów uprawnych i użytków zielonych. W związku z tym wspólna polityka 

rolna ma na celu ochronę węgla organicznego w glebie i tym samym przyczyniać się do 

zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biomasy w obszarze objętym płatnościami WPR. 

W przyszłości Komisja zamierza przyjąć ambitniejsze cele w ramach WPR w odniesieniu do 

oszczędnego gospodarowania zasobami, ochrony środowiska i działania w dziedzinie klimatu. 

V. W trakcie negocjacji dotyczących okresu programowania 2014–2020 Komisja aktywnie 

promowała ustanowienie synergii i komplementarności w obszarze korzystania z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, uwzględniając również istniejące krajowe lub inne 

unijne systemy finansowania. Podejmowanie decyzji dotyczących sposobów wdrażania wchodzi 

jednak w zakres kompetencji państw członkowskich. 
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VI. Chociaż faktycznie na początku okresu obejmującego lata 2007–2013 nie istniały żadne 

szczegółowe wskaźniki produktu dla projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, dane 

na temat wydatków były dostępne po wprowadzeniu oceny funkcjonowania. Ponadto we wspólnych 

ramach monitorowania i oceny na lata 2007–2013 uwzględniono wskaźnik wpływu obejmujący 

swoim zakresem produkcję energii odnawialnej. 

W przypadku okresu programowania na lata 2014–2020 udoskonalono wspólny system 

monitorowania i oceny, uwzględniając kwestie dostępności danych we wszystkich państwach 

członkowskich, opłacalności systemu i akceptowalnego obciążenia administracyjnego państw 

członkowskich. 

VII. Ramy prawne zawierają wymóg, aby państwa członkowskie uwzględniły w swoich 

programach rozwoju obszarów wiejskich zasady odnoszące się do ustanawiania kryteriów wyboru, 

jednak rzeczywiste procedury i kryteria wyboru leżą jednak w gestii państw członkowskich zgodnie 

z zasadą zarządzania dzielonego. 

VIII. 

Akapit pierwszy: Komisja przyjmuje to zalecenie w zakresie, w jakim dotyczy ono działania 

Komisji. Komisja uważa, że zajęła się projektem przyszłej polityki w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych, składając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie zarządzania 

i wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. 

Przy opracowywaniu zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, których 

wymaga się na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania – obecnie objętego procedurą 

współdecyzji – państwa członkowskie mogą brać pod uwagę m.in. okoliczności i potrzeby 

własnych obszarów wiejskich. 

Akapit drugi: Zalecenie to zostaje przyjęte. Komisja uważa, że jej wniosek z 2016 r. dotyczący 

przekształcenia dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (wniosek dotyczący dyrektywy 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – wersja przekształcona) 

prowadzi do znacznej poprawy skuteczności unijnych ram zrównoważonego rozwoju dla bioenergii 

i uwzględnia dodatkowe zabezpieczenia, które pozwolą zapobiec niezrównoważonemu 

pozyskiwaniu biomasy leśnej. 

Ponadto wniosek ustawodawczy Komisji w sprawie użytkowania gruntów stanowiący część 

unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego obejmującego środki wykonawcze do 2030 r. 

(wniosek LULUCF) – obecnie objęty procedurą współdecyzji (w ramach której współprawodawcy 

osiągnęli tymczasowe porozumienie w dniu 14 grudnia 2017 r.) – zapewnia całościowe 

zabezpieczenie stabilności w odniesieniu do biomasy w przypadku wszystkich sposobów 

wykorzystywania dzięki przepisowi stanowiącemu, że unijny lądowy pochłaniacz dwutlenku węgla 

należy co najmniej utrzymać, a nawet zwiększyć („zasada zerowego salda”). 

Ponadto, jak zapowiedziano w komunikacie Komisji w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji 

żywności, Komisja zamierza przyjąć ambitniejsze cele w ramach WPR w odniesieniu do 

oszczędnego gospodarowania zasobami, ochrony środowiska i działania w dziedzinie klimatu. 

Akapit trzeci: Komisja może jedynie częściowo przyjąć to zalecenie, ponieważ na tym etapie nie 

jest w stanie podjąć żadnych konkretnych zobowiązań w odniesieniu do wniosków 

ustawodawczych na okres po 2020 r. 

Komisja zobowiązuje się przeprowadzić analizę ewentualnych sposobów poprawy ukierunkowania 

na rezultaty przyszłej wspólnej polityki rolnej poprzez osiągnięcie europejskiej wartości dodanej 

z jednoczesnym lepszym odzwierciedleniem potrzeb i aspiracji danych obszarów, jak opisano 

w komunikacie Komisji COM(2017) 713 final. 
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Akapit czwarty: Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie. Zalecenie to już wdrożono 

i udoskonalone roczne sprawozdania z wykonania od 2019 r. będą zawierały wymagane informacje. 

Akapit piąty: Komisja uznaje, że to zalecenie jest skierowane do państw członkowskich. Chociaż 

rzeczywiste procedury wyboru i określenie kryteriów wyboru wciąż leżą w gestii państw 

członkowskich zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego, Komisja będzie nadal czynić starania 

w celu zachęcenia państw członkowskich do stosowania odpowiednich kryteriów wyboru. 

WPROWADZENIE 

12. Komisja zajęła się już przygotowywaniem nowego badania dotyczącego wsparcia na rzecz 

energii i pozostałych sektorów (np.: transportu), z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Na 

podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną – obecnie objętego procedurą 

współdecyzji – Komisja monitoruje dotacje w sektorze energetycznym. Szczegółowe analizy 

i rezultaty będą udostępnione w następnym sprawozdaniu dotyczącym cen i kosztów energii, które 

zostanie opublikowane w 2018 r. 

15. Stanowisko Komisji przedstawiono w odpowiedziach Komisji na sprawozdanie specjalne 

nr 16/2017. 

UWAGI 

25. Polityka rozwoju obszarów wiejskich oferuje elastyczne ramy/ zestaw narzędzi, które 

umożliwiają państwom członkowskim, zgodnie z zasadą pomocniczości i w ramach zarządzania 

dzielonego, podejmować decyzje dotyczące wyboru najlepszego sposobu wsparcia 

wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z celami polityki UE i stosownie do 

konkretnej sytuacji, możliwości i potrzeb państw członkowskich / regionów. 

27. 

(i) Powiązanie między energią ze źródeł odnawialnych a rozwojem obszarów wiejskich następuje 

na dwa sposoby. Z jednej strony unijna polityka w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, tworząc 

popyt na energię ze źródeł odnawialnych, może pośrednio wspierać rozwój na obszarach wiejskich, 

które staną się dostawcami energii ze źródeł odnawialnych (np. dzięki energii wiatrowej 

i słonecznej) lub surowca do produkcji biomasy (z sektorów leśnictwa i rolnictwa). Z drugiej strony 

produkcję energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich można bezpośrednio wspierać 

w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, która na poziomie UE jest głównie wspierana za 

pośrednictwem EFRROW. 

30. Odniesienie do mechanizmu weryfikowania wpływu określonych rozwiązań na sytuację 

obszarów wiejskich zawarto w komunikacie Komisji w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji 

żywności (zob. s. 22 w COM(2017) 713 final). 

We wspominanym komunikacie Komisja zobowiązuje się wspierać mechanizm weryfikowania 

wpływu określonych rozwiązań na sytuację obszarów wiejskich, który zapewnia systematyczny 

przegląd właściwych strategii politycznych z perspektywy obszarów wiejskich i umożliwia 

rozpatrzenie ewentualnego wpływu na społeczności wiejskie. 

Konkretny przykład działania mechanizmu weryfikowania wpływu określonych rozwiązań na 

sytuację obszarów wiejskich stanowi koncepcja tzw. inteligentnych wsi (ang. Smart Villages), która 

otrzymuje wsparcie w ramach różnych polityk oraz w ramach europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych na rzecz tworzenia wsi przyszłości dobrze przygotowanych do wykorzystywania 

swoich konkretnych atutów (zob. s. 21 w COM(2017) 713 final). 
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35. Ryzyko związane z wytwarzaniem i stosowaniem bioenergii poddano analizie w ocenie 

skutków dotyczącej zrównoważonego rozwoju bioenergii z 2016 r.
1
 (SWD(2016) 418 final) 

przygotowanej w do celów przekształcenia dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych. 

Skutki emisji dwutlenku węgla, do której dochodzi przy produkcji biomasy, również poddano 

analizie w ocenie skutków wniosku dotyczącego rozporządzenia LULUCF (SWD(2016) 249 final) 

z 2016 r.
2
. 

39. Dotychczasowe i proponowane unijne kryteria zrównoważonego rozwoju dla bioenergii są 

wiążące dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych. Spełnienie unijnych kryteriów 

zrównoważonego rozwoju nie stanowi wiążącego warunku wprowadzania bioenergii na rynek UE. 

Unijne kryteria zrównoważonego rozwoju i obniżania emisji gazów cieplarnianych zaproponowane 

we wniosku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja 

przekształcona) nie mają zastosowania do małych instalacji produkujących energię elektryczną, 

cieplną i chłodniczą z wykorzystaniem biomasy, o mocy w paliwie niższej niż 20 MW w przypadku 

biomasy i 0,5 MWel w przypadku biogazu, co pozwoli uniknąć nadmiernego obciążenia 

administracyjnego. 

40. Ryzyko związane z wytwarzaniem i stosowaniem bioenergii, a także powiązane ramy polityki 

UE poddano analizie w przeprowadzonej przez Komisję ocenie skutków dotyczącej 

zrównoważonego rozwoju bioenergii, przygotowanej do celów przekształcenia dyrektywy 

w sprawie energii ze źródeł odnawialnych. Skutki emisji dwutlenku węgla, do której dochodzi przy 

produkcji biomasy, również poddano analizie w ocenie skutków dotyczącej rozporządzenia 

LULUCF (SWD(2016) 249 final) z 2016 r.
3
. 

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

(wersja przekształcona), jeżeli zostanie przyjęty, doprowadzi do ulepszenia unijnych kryteriów 

zrównoważonego rozwoju w celu zminimalizowania znacznego ryzyka wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na środowisko powiązanego z wytwarzaniem biomasy do celów energetycznych. 

W szczególności wniosek ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niekorzystnego 

oddziaływania na środowisko powiązanego ze wzrostem pozyskiwania biomasy leśnej. Ponadto 

wniosek zawiera wymóg zminimalizowania wpływu pozyskiwania biomasy na jakość gleby 

i różnorodność biologiczną. Dowody potwierdzające zgodność mogą obejmować ustawodawstwo 

obowiązujące w państwie, z którego pochodzi biomasa lub, w przypadku ich niedostępności, 

dowody uzyskane na szczeblu gospodarstwa leśnego. Kryteria te należy rozpatrywać w powiązaniu 

z pozostałymi odpowiednimi politykami UE. 

Ponadto we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 

i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem 

gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030 (rozporządzenie LULUCF) uwzględniono emisje i pochłanianie związane z produkcją 

biomasy do celów energetycznych i przewidziano utrzymanie zasobów węgla unijnego sektora 

LULUCF („zasada zerowego salda”). 

                                                       

1 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bdc63bd-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN  

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bdc63bd-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN
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41. Komisja jest zdania, że zarówno obowiązująca dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł 

energii, jak i wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych (wersja przekształcona) zapobiegają niezrównoważonemu pozyskiwaniu bioenergii. 

Komisja uważa, że wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) doprowadzi do znacznego wzmocnienia unijnych ram 

zrównoważonego rozwoju dla bioenergii i zapewni, by stosowanie bioenergii w UE w okresie 

po 2020 r. przyniosło optymalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie 

zminimalizuje ryzyko wystąpienia niekorzystnego oddziaływania na środowisko związane ze 

wzrostem pozyskiwania biomasy leśnej. Wniosek Komisji dotyczący LULUCF – obecnie objęty 

procedurą współdecyzji – zapewnia dodatkowe zabezpieczenie stabilności. W wniosku 

przewidziano dalsze stosowanie zawartej w protokole z Kioto „zasady zerowego salda” 

w odniesieniu do unijnego sektora LULUCF, co oznacza, że pochłaniacz dwutlenku węgla 

w unijnym sektorze LULUCF będzie chroniony lub co najmniej utrzymany. 

43. Polityka rozwoju obszarów wiejskich opiera się na zasadzie zarządzania dzielonego i zasadzie 

pomocniczości. Zatem w gestii państw członkowskich / regionów leży określenie sposobu, w jaki 

inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych, które są wspierane w ramach EFRROW, mogą 

najlepiej zapewnić osiągnięcie celów rozwoju obszarów wiejskich stosownie do ich konkretnej 

sytuacji, możliwości i potrzeb. 

44. Aby nie dopuścić do nadmiernych rekompensat, maksymalną intensywność pomocy i pozostałe 

warunki określono w horyzontalnych przepisach dotyczących pomocy państwa, zwłaszcza 

w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych (UE) nr 651/2014 (zob. sekcja 7) 

i w wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią 

w latach 2014–2020. 

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 45 i 46: 

Cele tematyczne realizowane w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

z rozmysłem wyznaczono w szerszym kontekście i nie obejmują one pojedynczych części 

wzajemnie powiązanych aspektów, takich jako samo wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych. Wskaźnik docelowy T 16 dobrze jednak odzwierciedla planowane inwestycje 

w produkcję energii ze źródeł odnawialnych w ramach EFRROW (cel szczegółowy 5C, zob. 

również pkt 68). 

48. Komisja nie podziela opinii, że rzekome trudności związane z programowaniem celów 

szczegółowych doprowadziły do znacznych opóźnień we wdrażaniu programów na rzecz energii ze 

źródeł odnawialnych. Opóźnienia te wystąpiły m.in. ze względu na czas potrzebny państwom 

członkowskim na ogłoszenie zaproszeń i wybór projektów, a także na realizację projektów 

inwestycyjnych w terenie. 

50. Komisja zapewniła kompleksowy zestaw wytycznych dotyczących programowania 

strategicznego, udzielając państwom członkowskim wskazówek na temat sposobu, w jaki należy 

opracować prawidłową logikę interwencji, aby przyczyniła się ona do osiągnięcia unijnych 

priorytetów i celów (takich jak cel dotyczący energii ze źródeł odnawialnych) oraz celów rozwoju 

obszarów wiejskich stosownie do konkretnej sytuacji, możliwości i potrzeb państw członkowskich / 

regionów. Logika interwencji (wybór odpowiednich celów, określanie wartości docelowych, 

połączenie odpowiednich działań, właściwy przydział środków finansowych itp.) została określona 

w programach rozwoju obszarów wiejskich i szczegółowo oceniona przez Komisję podczas 

negocjowania programów. 

Ułatwianie dostaw i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych stanowi zaledwie jeden 

spośród szerokiego zakresu celów EFRROW. Państwa członkowskie mogą zdecydować o wsparciu 
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na rzecz stosowania energii ze źródeł odnawialnych za pomocą instrumentów innych niż programy 

rozwoju obszarów wiejskich. Koordynację między poszczególnymi europejskimi funduszami 

strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi instrumentami finansowania przewidziano 

w umowach partnerstwa, które ocenia Komisja. 

51. Ilościowe określenie potrzeb finansowych znalazło odzwierciedlenie w budżetach 

przeznaczonych na odpowiednie działania oraz w wartościach docelowych określonych 

w odniesieniu do odpowiednich wskaźników. Komisja przyznaje jednak, że istnieje możliwość 

dalszego udoskonalenia powiązania między zidentyfikowanymi potrzebami a podejściem 

strategicznym. 

Ramka 5 – Zmiany początkowego podejścia do finansowania energii ze źródeł odnawialnych 

określonego w programach rozwoju obszarów wiejskich 

Akapit pierwszy: 

W przypadku Bułgarii wnioski wyciągnięte z wdrażania w okresie programowania obejmującym 

lata 2007–2013, w tym odnoszące się do wyższego poziomu błędu i korekt finansowych, 

uwzględniono w obecnym okresie programowania. W przypadku programu rozwoju obszarów 

wiejskich na lata 2014–2020 Bułgaria zdecydowała wesprzeć jedynie projekty powiązane ze 

spożyciem własnym w gospodarstwie, aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów w przyszłości. 

Akapit drugi: 

Do dostosowania przydziałów budżetowych może dojść z różnych względów w okresie 

programowania. W przypadku Francji (Dolna Normandia) zmniejszono przydział finansowy z 

EFRROW przeznaczany na realizację celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, ponieważ 

w regionie tym zdecydowano o zmianie źródła finansowania określonych rodzajów projektów, dla 

których pierwotnie zaplanowano finansowanie z EFRROW. Uzasadnienie zaproponowanej zmiany 

przedstawiono Komisji przed dokonaniem zmiany. Zmiany polegały na przejściu z finansowania 

produkcji energii opartej na drewnie i systemów kotłowych z Agencji Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Energetycznej (ADEME) na finansowanie krajowe oraz na udzieleniu wsparcia na 

projekty związane z biogazem (rozkład beztlenowy) z wykorzystaniem wkładów kapitałowych lub 

gwarancji bankowych z pomocą Agencji Rozwoju Normandii (ADN). 

52. Celem strategicznego programowania w ramach EFRROW jest odnalezienie równowagi między 

poszczególnymi potrzebami i celami, a nie wdrożenie całościowej strategii na rzecz energii ze 

źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich. 

Zmiany przydziałów budżetowych, takie, jakie miały miejsce w przypadku programu rozwoju 

obszarów wiejskich dla Dolnej Normandii, należy uzasadniać we wniosku o wprowadzenie zmian 

w programie. Ponadto zmiana o ponad 50 % określonej ilościowo wartości docelowej powiązanej 

z celem szczegółowym, tj. znaczne przesunięcia środków budżetowych, wymaga wprowadzenia 

zmian w strategii programu, co skutkuje podjęciem przez Komisję decyzji w drodze aktów 

wykonawczych zgodnie z art. 11 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 

54. W trakcie negocjacji dotyczących umów partnerstwa i właściwych programów Komisja 

aktywnie promowała ustanowienie synergii i komplementarności w obszarze korzystania 

z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, uwzględniając jednocześnie również 

istniejące krajowe lub inne unijne systemy finansowania. Podejmowanie decyzji dotyczących 

sposobów wdrażania wchodzi jednak w zakres kompetencji państw członkowskich. 

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 56 i 57: 

W ramach strategicznego podejścia do programowania państwa członkowskie mogą wybrać cel 

szczegółowy, który uważają za najbardziej odpowiedni na potrzeby programowania działania 
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szczegółowego, zgodnie z określonym celem tego działania. W związku z tym logiczną 

konsekwencją jest, że jedno działanie może być powiązane z różnymi celami szczegółowymi. 

Ponadto koncepcja skutków drugorzędnych dobrze odzwierciedla wielopłaszczyznowy charakter 

wielu działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, które często służą więcej niż jednemu 

celowi. 

Ramka 6 – Przypisywanie projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych do różnych 

celów szczegółowych 

Akapit pierwszy: 

Przypisanie działań do różnych celów szczegółowych w ramach programów rozwoju obszarów 

wiejskich odzwierciedla również ilościowe określenie oczekiwanych rezultatów danego działania, 

które może być zróżnicowane w zależności od programu. Działania przypisuje się do celów 

szczegółowych zgodnie z ich głównym skutkiem, natomiast skutki drugorzędne nie mają 

decydującego znaczenia dla tej decyzji. 

Akapit drugi: 

Porównanie programów rozwoju obszarów wiejskich w Rumunii i Bułgarii pokazuje zróżnicowane 

uszeregowanie celów: Bułgaria prowadzi produkcję energii ze źródeł odnawialnych na własne 

potrzeby, co jest głównym celem przedmiotowego działania, i w związku z tym przypisuje ją do 

celu szczegółowego 5C. Sytuacja w rumuńskim programie rozwoju obszarów wiejskich jest 

wyraźnie inna w tym sensie, że tylko projekty, w których skład wchodzą inwestycje związane 

z energią odnawialną przeznaczoną na własne potrzeby, zostały zaprogramowane tak, aby miały 

bezpośredni wpływ na cel szczegółowy 5C, natomiast uznano, że inne działania – które zostały 

zaprogramowane w ramach FA 2A, 3A, 6A i 6B – miały drugorzędny wpływ na cel szczegółowy 

5C. Jednym z przykładów jest mała infrastruktura, w tym inwestycje w energię ze źródeł 

odnawialnych i oszczędzania energii, w kwestii których uznaje się, że wspierają one głównie 

lokalny rozwój na obszarach wiejskich i w związku z tym przypisano je do celu szczegółowego 6B. 

61. Chociaż faktycznie na początku okresu obejmującego lata 2007–2013 nie istniały żadne 

szczegółowe wskaźniki produktu dla projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, we 

wspólnych ramach monitorowania i oceny na lata 2007–2013 uwzględniono wskaźnik odnoszący 

się bezpośrednio do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu wykorzystania go w ocenie 

programu. Wskaźnik oddziaływania nr 7 Wkład w przeciwdziałanie zmianie klimatu określono 

poprzez pomiar wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych (zmiana ilościowa i jakościowa 

w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przypisana do interwencji finansowanej przez 

EFRROW). 

62. W kontekście sprawozdawczości na temat monitorowania i wskaźników Komisja zapewnia 

wytyczne, które mają pomóc państwom członkowskim w budowaniu zdolności w zakresie 

wykonywania swoich obowiązków związanych z monitorowaniem. Jeżeli chodzi o dane 

przekazywane przez państwa członkowskie, Komisja ocenia ich jakość. Za wiarygodność takich 

danych odpowiedzialne są jednak organy państw członkowskich. 

63. Ponieważ projekty służące wprowadzaniu energii ze źródeł odnawialnych są rozproszone po 

różnych działaniach i przed oceną funkcjonowania nie istniał ani jeden wskaźnik produktu, trudno 

uzyskać wyczerpujące informacje. Stosowanie wskaźnika oddziaływania, do którego odniesiono się 

w odpowiedzi do punktu 61, umożliwia jednak uzyskanie pewnych informacji dotyczących 

skuteczności wsparcia na rzecz inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych. 

Ponieważ energię ze źródeł odnawialnych uznano za nowe wyzwanie dopiero w ocenie 

funkcjonowania, kiedy programy zostały już rozpoczęte, informacje dotyczące energii ze źródeł 
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odnawialnych zawarte w ocenach ex ante, które zostały wykorzystane do opracowania programów 

rozwoju obszarów wiejskich, były ograniczone. 

65. W ramach ocen ex post wszystkie państwa członkowskie / regiony musiały udzielić odpowiedzi 

na określone pytanie dotyczące oceny, bezpośrednio związane z energią ze źródeł odnawialnych. 

Komisja zapewniła wytyczne (które nie są wiążące). Treść ocen ex post zależy jednak od treści 

danego programu rozwoju obszarów wiejskich, która odzwierciedla wybory polityczne dokonane 

przez państwa członkowskie. Jeżeli w programie rozwoju obszarów wiejskich zwraca się niewielką 

uwagę na energię ze źródeł odnawialnych, zakres oceny będzie proporcjonalny. 

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 68 i 69: 

W ramach dotyczących programów rozwoju obszarów wiejskich oczekiwane rezultaty 

i odpowiadające im wartości docelowe ustala się na poziomie celów (tj. celów szczegółowych), 

a nie na poziomie poszczególnych działań. 

Skuteczność i wydajność programów rozwoju obszarów wiejskich będzie oceniana za pomocą 

rozszerzonych ocen, w przypadku których wskaźniki wspólnego systemu monitorowania i oceny 

stanowią jedynie narzędzie i będą uzupełniane innymi informacjami. Definicja wspólnych 

wskaźników musiała zostać opracowana z uwzględnieniem kwestii dostępności danych we 

wszystkich państwach członkowskich, opłacalności systemu i akceptowalnego obciążenia 

administracyjnego państw członkowskich. Chociaż dodatkowe wskaźniki specyficzne dla danego 

programu nie zawsze odpowiadają definicji wskaźników „rezultatu”, Komisja uważa, że mogą być 

pomocne przy ocenie programów. 

70. W wytycznych Komisji „Ocena wyników PROW: jak przygotować się do składania 

sprawozdań z ewaluacji w 2017 r.?” proponuje się w Załączniku 11 (s. 76) wykorzystanie różnych 

źródeł danych, takich jak: formularze wniosków i wnioski o płatność złożone przez beneficjentów, 

krajowe/regionalne dane statystyczne, dane dotyczące dostaw energii i jednostek kontroli, Eurostat 

– dane statystyczne dotyczące energii. „Badania / grupy dyskusyjne” są również wymieniane jako 

potencjalne źródło danych – znajdujące się na ostatnim miejscu na długiej liście innych 

potencjalnych źródeł danych, które wspomniano powyżej 

(https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-

reporting-evaluation-2017_en). 

Należy przy tym także pamiętać, że wytyczne Komisji nie są dokumentami wiążącymi. Mają na 

celu poprawienie jakości i porównywalności ocen, których przeprowadzanie jest obowiązkiem 

państw członkowskich. 

71. W ramach dotyczących programów rozwoju obszarów wiejskich kilka działań może służyć 

osiągnięciu rezultatów w obrębie danego celu. Takie rezultaty mogą zostać oszacowane wyłącznie 

za pomocą ocen. Komisja przyznaje, że istnieje ryzyko stworzenia w ten sposób obciążenia 

administracyjnego, ale dąży do osiągnięcia odpowiedniej równowagi między kosztami 

i korzyściami. Jeżeli chodzi o domniemany brak porównywalności spowodowany cechami 

szczególnymi programów, np. dodatkowymi wskaźnikami specyficznymi dla danego programu, 

poszczególne oceny programów rozwoju obszarów wiejskich wciąż obejmują ocenę oddziaływania 

i rezultatów tych programów i służą jako przykłady dla innych programów rozwoju obszarów 

wiejskich, które mogą nawet nie uwzględniać podobnych działań. 

75. Inwestycje w produkcję energii ze źródeł odnawialnych lub w wykorzystywanie biomasy leśnej 

w celach energetycznych to tylko dwa rodzaje działalności wchodzące w skład różnych działań, 

które w ramach rozwoju obszarów wiejskich przyczyniają się do lepszego wykorzystywania energii 

ze źródeł odnawialnych. 

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en
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W ramach EFRROW wspiera się również projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych 

poprzez lokalne strategie rozwoju, które są wspierane w ramach projektu LEADER. Takie 

kierowane przez społeczność lokalne inicjatywy rozwoju zazwyczaj przynoszą korzyści w postaci 

zwiększonej akceptacji przez ludność miejscową i zapewniają włączenie projektów dotyczących 

energii ze źródeł odnawialnych do szerszej strategii zrównoważonego rozwoju danego obszaru 

lokalnego. 

78. Kryteria wyboru mają umożliwić ustalenie, które projekty należy uznać za priorytetowe zgodnie 

z hierarchią celów programu jako całości w oparciu o potrzeby i rozpoznany potencjał. 

Zgodnie z zarządzaniem dzielonym państwa członkowskie ustalają kryteria wyboru w odniesieniu 

do każdego działania i konsultują się z komitetem monitorującym programy rozwoju obszarów 

wiejskich (w którym reprezentowane są wszystkie istotne zainteresowane strony, zgodnie z zasadą 

partnerstwa). 

79. Komisja uczestniczy w posiedzeniach tych komitetów monitorujących, udzielając wytycznych 

i informacji zwrotnych. Te informacje zwrotne mogą również zawierać jasne wskazania, że progi 

uznaje się za zbyt niskie. Taka sytuacja miała na przykład miejsce w przypadku kontroli 

francuskiego programu rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Ramka 10 – Projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych przynoszące nieznaczne 

korzyści obszarom wiejskim 

W oparciu o wnioski z okresu programowania 2007–2013 bułgarski program rozwoju obszarów 

wiejskich wspiera w bieżącym okresie programowania inwestycje w produkcję energii ze źródeł 

odnawialnych tylko na własne potrzeby (w gospodarstwach lub w firmach). 

81. Ogólnie zachęca się państwa członkowskie, aby do otrzymania wsparcia w ramach EFRROW 

wybierały projekty zapewniające znaczący wkład w rozwój obszarów wiejskich. Jednak podczas 

oceniania korzyści dla rozwoju obszarów wiejskich w porównaniu z projektami dotyczącymi 

energii ze źródeł odnawialnych, które są finansowane z innych systemów wsparcia, należy wziąć 

pod uwagę zakres takich projektów w ramach EFRROW. W takim kontekście należy postrzegać 

liczbę utworzonych miejsc pracy, a także stworzone możliwości rynkowe i świadczone usług. 

WNIOSKI I ZALECENIA 

84. Komisja zgadza się, że projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych mogą się przyczynić 

do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprzez włączenie lokalnych 

zainteresowanych stron. Jednak kwestia, czy potencjał środków finansowych z EFRROW jest tym 

zakresie wykorzystany, zależy od decyzji państw członkowskich / regionów podejmowanych 

podczas opracowywania ich programów rozwoju obszarów wiejskich i w ramach dążenia do 

osiągnięcia równowagi między różnymi celami ich strategii rozwoju obszarów wiejskich. 

85. Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii stanowi ogólne ramy prawne dotyczące 

wspierania wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w całej UE i osiągnięcia celów 

dotyczących energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. Chociaż rozwój obszarów wiejskich może 

mieć istotny wpływ na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, sama dyrektywa pozostawia 

państwom członkowskim dużą swobodę w kwestii sposobu osiągania ich krajowych celów 

dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, w tym sposobu wspierania wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich. Wniosek Komisji o przekształcenie dyrektywy 

w sprawie odnawialnych źródeł energii uwzględnia powstające modele zużycia energii ze źródeł 

odnawialnych i społeczności korzystające z energii ze źródeł odnawialnych, które mogą umożliwić 

uzyskiwanie dalszych korzyści z energii ze źródeł odnawialnych w ramach rozwoju obszarów 

wiejskich. 
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Zalecenie 1 – Mechanizm weryfikowania polityki pod względem jej wpływu na obszary 

wiejskie w przyszłej polityce w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

Akapit pierwszy: Komisja przyjmuje to zalecenie w zakresie, w jakim dotyczy ono działania 

Komisji. Komisja uważa, że zajęła się projektem przyszłej polityki w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych, składając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie zarządzania 

i wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. 

Przy opracowywaniu zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, których 

wymaga się na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania – obecnie objętego procedurą 

współdecyzji – państwa członkowskie mogą brać pod uwagę m.in. okoliczności i potrzeby 

własnych obszarów wiejskich. 

Akapit drugi: Odniesienie do mechanizmu weryfikowania wpływu określonych rozwiązań na 

sytuację obszarów wiejskich zawarto w komunikacie Komisji w sprawie przyszłości rolnictwa 

i produkcji żywności (zob. s. 22 w COM(2017) 713 final). 

We wspominanym komunikacie Komisja zobowiązuje się wspierać mechanizm weryfikowania 

wpływu określonych rozwiązań na sytuację obszarów wiejskich, który zapewnia systematyczny 

przegląd właściwych strategii politycznych z perspektywy obszarów wiejskich i umożliwia 

rozpatrzenie ewentualnego wpływu na społeczności wiejskie. 

Akapit trzeci: Zalecenie to zostaje przyjęte w zakresie, w jakim we wniosku Komisji dotyczącym 

rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną – obecnie objętym procedurą 

współdecyzji – przewiduje się już interaktywny dialog z państwami członkowskimi mający na celu 

ocenę, czy wartości docelowe, cele i wkłady zawarte w ich planach krajowych w zakresie energii 

i klimatu są wystarczające dla wspólnego osiągnięcia celów unii energetycznej. 

86. Modelowanie przeprowadzone do celów oceny skutków dotyczącej zrównoważonego rozwoju 

bioenergii wskazuje, że chociaż przewiduje się wzrost przywozu biomasy, źródło zaopatrzenia 

w biomasę do celów energetycznych dalej będzie stanowić głównie rynek krajowy. Zgodnie 

z modelowaniem na użytek perspektywy na lata 2020–2030 przeprowadzonym przez Komisję 

przewiduje się, że popyt na biomasę do celów produkcji energii i ciepła osiągnie maksymalną 

wartość w 2025 r., a następnie spadnie nieznacznie do 2030 r. w wyniku konkurencji ze strony 

innych odnawialnych źródeł energii i wpływu efektywności energetycznej budynków. W dłuższej 

perspektywie (2050 r.) przewiduje się, że popyt na biopaliwa znacząco wzrośnie z powodu 

konieczności dekarbonizacji sektora transportu, w tym lotnictwa. 

Ponadto Komisja uważa, że wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie odnawialnych 

źródeł energii wzmacnia unijne ramy zrównoważonego rozwoju bioenergii, tym samym tworząc 

wystarczające zabezpieczenia, które zapewnią zrównoważoną produkcję i zrównoważone 

wykorzystanie biomasy przeznaczonej do celów energetycznych. 

Zalecenie 2 – Ulepszone ramy zrównoważonego rozwoju dla bioenergii 

Komisja przyjmuje to zalecenie. W opinii Komisji wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy 

w sprawie odnawialnych źródeł energii – obecnie objęty procedurą współdecyzji – wzmocni, po 

przyjęciu, unijne ramy zrównoważonego rozwoju dla bioenergii a tym samym stworzy 

wystarczające zabezpieczenia, które zapewnią zrównoważoną produkcję i efektywne wykorzystanie 

biomasy przeznaczonej do celów energetycznych. 

Ponadto we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie włączenia emisji 

i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem 

gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030 (rozporządzenie LULUCF) – obecnie objętym procedurą współdecyzji (w ramach której 
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współprawodawcy osiągnęli tymczasowe porozumienie w dniu 14 grudnia 2017 r.) – dąży się do 

zapewnienia, aby emisja i pochłanianie związane z biomasą do celów energetycznych zostały 

uwzględnione przez państwa członkowskie na poziomie krajowym i aby w odniesieniu do 

LULUCF stosowana była „zasada zerowego salda”. W związku z tym Komisja uznaje to zalecenie 

za spełnione, jeżeli chodzi o wnioski Komisji w sprawie dyrektywy w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) i LULUCF. 

Co więcej, w skład wspólnej polityki rolnej wchodzą obecnie przepisy dotyczące ochrony węgla 

organicznego w glebie na obszarze gruntów uprawnych i użytków zielonych. W związku z tym 

wspólna polityka rolna ma na celu ochronę węgla organicznego w glebie i tym samym przyczyniać 

się do zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biomasy w obszarze objętym płatnościami 

WPR. 

Jak zapowiedziano w komunikacie Komisji w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, 

Komisja zamierza przyjąć ambitniejsze cele w ramach WPR w odniesieniu do oszczędnego 

gospodarowania zasobami, ochrony środowiska i działania w dziedzinie klimatu. 

87. W trakcie negocjacji dotyczących umów partnerstwa i właściwych programów Komisja 

aktywnie promowała ustanowienie synergii i komplementarności w obszarze korzystania 

z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, uwzględniając jednocześnie również 

istniejące krajowe lub inne unijne systemy finansowania. Jednakże, wybór sposobów wdrażania 

leży w zakresie odpowiedzialności państw członkowskich. 

W przypadku projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych EFRROW może istotnie być 

odpowiednim mechanizmem wspierania projektów lokalnych, uzupełniając w ten sposób inne 

istniejące sposoby finansowania. Ponadto będą one mogły wspierać tych potencjalnych 

beneficjentów z obszarów wiejskich, którzy nie kwalifikują się do otrzymania innych funduszy. 

88. W ramach strategicznego podejścia do programowania państwa członkowskie mogą wybrać cel 

szczegółowy, który uważają za najbardziej odpowiedni na potrzeby programowania działania 

szczegółowego, zgodnie z celem tego działania. Zatem logiczną konsekwencją jest występowanie 

projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych w ramach różnych celów szczegółowych. 

Zalecenie 3 – Jasne wytyczne na temat roli EFRROW we wsparciu na rzecz energii ze źródeł 

odnawialnych 

Akapit pierwszy: Komisja może jedynie częściowo przyjąć to zalecenie, ponieważ na tym etapie nie 

jest w stanie podjąć żadnych konkretnych zobowiązań w odniesieniu do wniosków 

ustawodawczych na okres po 2020 r. 

Komisja zobowiązuje się przeprowadzić analizę ewentualnych sposobów poprawy ukierunkowania 

na rezultaty przyszłej wspólnej polityki rolnej poprzez osiągnięcie europejskiej wartości dodanej 

z jednoczesnym lepszym odzwierciedleniem potrzeb i aspiracji danych obszarów, jak opisano 

w komunikacie Komisji COM(2017) 713 final. 

Ponadto państwa członkowskie / regiony są najlepiej przygotowane do decydowania, które 

instrumenty finansowania są najbardziej odpowiednie w ich sytuacji i jak najlepiej je połączyć, aby 

w jak najbardziej oszczędny sposób osiągnąć wartości docelowe dotyczące energii ze źródeł 

odnawialnych oraz cele rozwoju obszarów wiejskich. 

Akapit drugi: Komisja przyjmuje to zalecenie i uważa, że już je wdrożyła. 

Na stronie internetowej Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich można znaleźć 

bazę danych zawierającą informacje na temat dobrych praktyk, w tym, między innymi, przykłady 

wspieranych przez EFRROW projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych oraz opartych 

na społeczności rozwiązań w tej dziedzinie. Ponadto w ramach europejskiego partnerstwa 
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innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa utworzono właśnie grupę 

dyskusyjną ds. „usprawnienia produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

w gospodarstwie”; pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 21–22 listopada 2017 r. 

89. Chociaż faktycznie na początku okresu obejmującego lata 2007–2013 nie istniały żadne 

szczegółowe wskaźniki produktu dla projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, we 

wspólnych ramach monitorowania i oceny na lata 2007–2013 uwzględniono wskaźnik 

oddziaływania obejmujący wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu wykorzystania 

go do celów oceny programu. W zależności od tego, w jakim zakresie kwestia ta została ujęta 

w poszczególnych programach, pozwoliło to uzyskać pewne informacje. 

90. W ramach zarządzania dzielonego odpowiedzialność za ocenę programu rozwoju obszarów 

wiejskich spoczywa na państwach członkowskich. 

Skuteczność i wydajność programów rozwoju obszarów wiejskich będzie oceniana za pomocą 

rozszerzonych ocen, w przypadku których wskaźniki wspólnego systemu monitorowania i oceny 

stanowią jedynie narzędzie i będą uzupełniane innymi informacjami. Definicja wspólnych 

wskaźników musiała zostać opracowana z uwzględnieniem kwestii dostępności danych we 

wszystkich państwach członkowskich, opłacalności systemu i akceptowalnego obciążenia 

administracyjnego państw członkowskich. 

Chociaż stosowanie dodatkowych wskaźników specyficznych dla danego programu może 

prowadzić do sprawozdawczości o mniejszym stopniu porównywalności, Komisja uważa taką 

możliwość za akceptowalną i uważa, że wskaźniki te mogą być pomocne przy ocenie programów. 

91. Przygotowuje się obecnie wytyczne Komisji dotyczące rozszerzonego rocznego sprawozdania 

z wykonania w 2019 r. 

Jak wskazano w ramach prac koncepcyjnych dotyczących okresu po 2020 r., Komisja zobowiązuje 

się do przeanalizowania możliwych sposobów poprawy pomiaru wyników wspólnej polityki rolnej 

jako całości. Przewiduje się stworzenie ulepszonego modelu realizacji wspólnej polityki rolnej, 

który skupia się na wynikach. W tym celu proces zapewniania wiarygodności należałoby 

dostosować do wymogów polityki nastawionej na wyniki, uwzględniając opracowanie 

i zastosowanie solidnych i mierzalnych wskaźników oraz wiarygodnego mechanizmu 

monitorowania wyników i sprawozdawczości. 

Zalecenie 4 – Prostsze i bardziej adekwatne ramy monitorowania i oceny 

Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie. Zalecenie to już wdrożono w odniesieniu do danych 

dotyczących wydatków na energię ze źródeł odnawialnych i energii ze źródeł odnawialnych 

wyprodukowanej w ramach wspieranych projektów. Udoskonalone roczne sprawozdania 

z wykonania od 2019 r. będą zawierały te informacje. 

Komisja nie ma jednak mandatu pozwalającego jej wymagać od państw członkowskich, aby 

przedstawiały w tych sprawozdaniach informacje, których gromadzenie nie było obowiązkowe od 

początku okresu programowania, takie jak dane dotyczące mocy zainstalowanej. 

93. W bieżącym okresie programowania stosuje się na poziomie programu tak zwaną zasadę „N+3” 

w celu umożliwienia pełnego wykorzystania środków finansowych z EFRROW, zgodnie z celami 

wyznaczonymi w poszczególnych programach rozwoju obszarów wiejskich. Ma to na celu 

ograniczenie ryzyka udzielenia wsparcia z EFRROW bez żadnej wynikającej z tego korzyści, 

natomiast procedury wyboru mogą zostać dostosowane w trakcie okresu programowania zgodnie 

z zasadami zarządzania dzielonego i partnerstwa. 

Zalecenie 5 – Lepszy wybór projektów uwzględniający wartość dodaną dla obszarów 

wiejskich i rentowność projektów 
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Komisja uznaje to zalecenie za skierowane do państw członkowskich. Chociaż rzeczywiste 

procedury wyboru i określenie kryteriów wyboru wciąż leżą w gestii państw członkowskich 

zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego, Komisja będzie nadal czynić starania w celu zachęcenia 

państw członkowskich do stosowania odpowiednich kryteriów wyboru. 



 
Wydarzenie Data 

Przyjęcie ramowego programu kontroli / rozpoczęcie kontroli 10.11.2016 

Oficjalne przesłanie projektu sprawozdania do Komisji (lub innej 
jednostki kontrolowanej) 

13.11.2017 

Przyjęcie sprawozdania końcowego po przeprowadzeniu 
postępowania kontradyktoryjnego 

10.1.2018 

Otrzymanie oficjalnych odpowiedzi Komisji (lub innej jednostki 
kontrolowanej) we wszystkich językach 

7.2.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest 
niezbędne, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych  
w UE oraz zmniejszyć zależność UE od paliw kopalnych  
i energii importowanej, a zatem przyczynić się do 
bezpieczeństwa dostaw energii. Energia ze źródeł 
odnawialnych może też być istotnym czynnikiem 
pobudzającym zrównoważony rozwój na obszarach 
wiejskich. Na podstawie kontroli Trybunał stwierdził, że 
istnieje potencjalna synergia pomiędzy polityką w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych a funduszami, 
które powstały, by ułatwiać zrównoważony rozwój 
– jednak dotychczas synergii tej w dużej mierze nie 
wykorzystano. Polityka UE w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych niewystarczająco precyzyjnie określa 
warunki skutecznego powiązania energii ze źródeł 
odnawialnych z rozwojem obszarów wiejskich. Szczególne 
środki finansowe dostępne na potrzeby rozwoju obszarów 
wiejskich mogą odgrywać ważną rolę w realizowaniu 
unijnych i krajowych celów dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych. Państwa członkowskie nie nadawały jednak 
odpowiedniego priorytetu projektom dotyczącym energii 
ze źródeł odnawialnych, które mogłyby przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju tych obszarów.  
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