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Serdecznie zachęcamy do sięgnięcia po nowy numer Kuriera, w którym

mamy dla Państwa zaproszenia na wiele atrakcyjnych wydarzeń

wspieranych przez Izbę. W tym numerze znajdą Państwo również relację z

tegorocznej konferencji organizowanej przez KIB, jak również

informacje branżowe i prześwietlenie ostatniej aktywności Krajowej

Izby Biopaliw.

Redakcja
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Przyjemnej lektury!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

udziału, a w szczególności Członków Krajowej 

Izby Biopaliw, dla których mamy tradycyjnie 

preferencyjną ofertę uczestnictwa 

Festiwal jest kontynuacją pięciu edycji Forum Ekoenergetyki w Polkowicach, które w

ubiegłych latach, po przeniesieniu do Opola i rozszerzeniu o „Eko-Moto-Forum”, przyjęło

formułę Festiwalu Ekoenergetyki. Od trzech lat Festiwal obejmuje problematykę OZE,

efektywności energetycznej, budownictwa energooszczędnego i ekomotoryzacji. Również

nagrody (Statuetki Zielonego Feniksa) od 2014 roku przyznawane są w kategorii

ekomotoryzacja.

Ważnym aspektem programowo-organizacyjnym Festiwalu jest obecność ekspertów i

praktyków z zagranicy. Spotkania o charakterze międzynarodowym przyczynią się do

wymiany doświadczeń i prezentacji „dobrych praktyk" oraz omówienia błędów w działaniu

celem ich uniknięcia przez partnerów krajowych.

Formuła Festiwalu zakłada popularyzację szeroko rozumianej idei ekoenergetyki i modelu

prosumenckiego wśród mieszkańców Opolszczyzny i kraju. Służyć temu będą liczne imprezy

towarzyszące (pokazy, rajdy, warsztaty umiejętności itp.). W stanowiącym autonomiczną

część Festiwalu "EkoMotoForum", poza ideą ekomotoryzacji promowane będą zagadnienia

bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizatorzy Festiwalu- Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”

przewidzieli, że przedmiotowemu wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczysta Gala, podczas

której zostanie wręczona doroczna nagroda – statuetka „Zielonego Feniksa”, stanowiąca

honorowe wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w zakresie rozwoju ekoenergetyki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia

udziału w IX Ogólnopolskim

Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu,

który odbędzie się w dniach 21-23

listopada br. Krajowa Izba Biopaliw

jest Partnerem tegorocznej edycji

wydarzenia. Trzeciego dnia Festiwalu

podczas konferencji pt. „Paliwa

alternatywne i ich wpływ na

środowisko„ w panelu dyskusyjnym

„Do jakich paliw należy przyszłość

motoryzacji?” wystąpi Pan Adam

Stępień- Członek Zarządu i Dyrektor

Generalny Krajowej Izby Biopaliw.
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i ekomotoryzacji. W tym roku na wniosek Krajowej Izby Biopaliw do wyróżnienia

Statuetką Zielonego Feniksa w kategorii „Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze

w zakresie ekomotoryzacji” jest prof. dr hab. Stanisław Karpiński- biotechnolog,

profesor nauk biologicznych, wykładowca akademicki, były wiceminister nauki, działacz

opozycji w PRL; entuzjasta i propagator odnawialnych źródeł energii i działań na rzecz

przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Przewodniczy w imieniu SGGW w Warszawie

konsorcjum badawczemu, wspólnie m.in. z największym producentem bioetanolu w Polsce

firmą Bioagra SA., realizującemu projekt pt. Inteligentne systemy hodowli i uprawy,

pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz

zmodyfikowanego drewna”.

Agenda trzeciego dnia Festiwalu tj. 23 listopada została zamieszczona poniżej, ale

zachęcamy do zapoznania się z całym programem wydarzenia.

../../CROPTECH/IV kwartał/Festiwal Ekoenergetyki/aktualny program.pdf
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Nowela przyjęta przez Rząd RP!

W związku z przyjęciem w dniu 24 października 2017 roku przez Radę Ministrów projektu

nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach

ciekłych, który ma na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2015/1513/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 roku, zmieniającej dyrektywę

98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej

dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu

Państwa w dniu 8 listopada br. został przyjęty Rządowy projekt nowelizacji ustawy o

biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - ograniczenia kosztów realizacji NCW

(Narodowego Celu Wskaźnikowego) ponoszonych przez producentów i importerów paliw,

szczególnie w zakresie dot. kosztów wynikających z określenia poziomów NCW powyżej

możliwości wykonania tego obowiązku w ramach normatywnego blendingu (E5/E10 lub

B7); wprowadzenia rozwiązań umożliwiających realizację NCW przede wszystkim w oparciu

o potencjał i technologie dostępne na rynku.

Obecnie projekt został skierowany do II czytania na posiedzeniu plenarnym.

VI Konferencja na Temat Biopaliw już za nami!

27 października 2017 roku na terenie Centrum Wystawienniczego

EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie

Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) zorganizowało

konferencję branżową pt. „Zrównoważone biopaliwa szansą dla

niskoemisyjnego transportu. Szanse i wyzwania przed krajową

branżą biopaliw”. Konferencja stanowiła wydarzenie towarzyszące

VII edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i

Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland 2017, a jej celem było

poszerzanie wiedzy uczestników na temat najbardziej aktualnych

rozwiązań prawnych zarówno krajowych jak również europejskich

dotyczących odnawialnych źródeł energii zużywanych w

transporcie.

W trakcie pierwszej części konferencji, którą oficjalnie

otworzył Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, Zygmunt Gzyra,

podjęto temat nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach

ciekłych i jej wpływu na funkcjonowanie branży biopaliw w Polsce

w perspektywie najbliższych lat, który to temat szczegółowo

przedstawili Tomasz Pańczyszyn, oraz Małgorzata Warakomska z

Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa

Energii. Następnie do niektórych elementów projektu ustawy

odniósł się mecenas Krzysztof Rutkowski z Kancelarii

Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski
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i Witalis wskazując wśród najważniejszych

z nich m.in. mechanizm obligatoryjnego

blendingu biokomponentów w paliwach

normatywnych, jaki ma obowiązywać od 1

stycznia 2018 roku. Po tym wystąpieniu

głos zabrał dr inż. Jan

Lubowicz, Kierownik Zakładu Paliw

i Procesów Katalitycznych Instytutu

Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu

Badawczego przedstawiając prezentację

na temat wyników zrealizowanych przez

INiG badań jakości oleju napędowego w

sezonie zimowym i wpływu w tym

kontekście na wybrane jego parametry

zawartości estrów metylowych. Wskazał on

m.in. rekomendację Instytutu dotyczącą

stosowania 7% dolewu RME w sezonie

zimowym jako bezpieczną pod względem

jakościowym takiego paliwa. Ostatnią

prezentacją w tym bloku było

wystąpienie Dyrektora Generalnego

Krajowej Izby Biopaliw Adama Stępnia,

który zaprezentował kluczowe zagadnienia

dotyczące sektora transportu i biopaliw w

procedowanym obecnie na forum

poszczególnych instytucji Unii Europejskiej

projekcie dyrektywy w sprawie

promowania stosowania energii ze źródeł

odnawialnych tzw. RED II.

Punktem kulminacyjnym pierwszej części

konferencji była gorąca i niezwykle

merytoryczna debata ekspercka, w której udział

wzięli Prezes KIB Zygmunt Gzyra, Tomasz

Pańczyszyn z Departamentu Energii

Odnawialnej Ministerstwa Energii, Jarosław

Wiśniewski, zastępca Dyrektora

Departamentu Gospodarki Ziemią

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Wsi oraz Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego

Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin

Białkowych. Moderatorem dyskusji, podobnie

jak całej konferencji, była redaktor prowadząca

miesięcznika „Czysta Energia” Magdalena

Lipiecka.



5

Po przerwie na lunch oraz zwiedzanie przez uczestników

konferencji targów Renexpo, którym od lat towarzyszy

wydarzenie branżowe Krajowej Izby Biopaliw, Franciszek

Warzecha z Orlen Południe S.A. przedstawił sytuację

sektora biodiesła na rynku krajowym z perspektywy

największego obecnie jego polskiego wytwórcy. Stwierdził

m.in., że rozwój branży biopaliw w kierunku

alternatywnych dla rolnictwa surowców odpadowych nie

powinien się odbywać kosztem obecnie funkcjonującego

przemysłu, który jest ważnym elementem gospodarki

podążając za co raz bardziej restrykcyjnymi wymogami

w zakresie ograniczenia emisyjności gazów

cieplarnianych.

Następna prezentacja

autorstwa Izabeli Samson-

Bręk, Przewodniczącej Komisji

Rewizyjnej Krajowej Izby

Biopaliw, dotyczyła możliwości

rozwoju i analizy opłacalności

wytwarzania w Polsce biopaliw

zaawansowanych, ze szczególnym

uwzględnieniem bioetanolu

lignocelulozowego, jako

przedmiotu badań projektu

współfinansowanego ze środków

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Inteligentne

systemy hodowli i uprawy pszenicy, kukurydzy i topoli

dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz

zmodyfikowanego drewna” (kryptonim CROPTECH).

Krajowa Izba Biopaliw ma okazję do aktywnego

uczestnictwa w przedmiotowej inicjatywie realizując

kompleks poddziałań „Biopaliwa – ryzyka, wyniki,

doświadczenia”, co również szczegółowo zostało

przedstawione w niniejszej prezentacji. Kolejnym

zagadnieniem poruszonym podczas konferencji, tym

razem przez przedstawiciela Dekra Certification Sp. z

o.o. w osobie Barbary Smerkowskiej były nowe wymogi

związane z obligatoryjnym w Polsce od początku 2018

roku poziomem 50% redukcji emisyjności

biokomponentów z perspektywy dotychczasowej praktyki

rynkowej.

W ostatniej prezentacji dr hab. inż.

Mieczysław Struś z Politechniki

Wrocławskiej zaprezentował
założenia realizowanego przez tę

uczelnię projektu dotyczącego biopaliwa „bioxdiesel” w postaci estrów etylowych kwasów

tłuszczowych oraz wyniki zrealizowanych badań eksploatacyjnych jego

zastosowania potwierdzające pełną przydatność, jak wskazał prelegent, przede wszystkim w

tzw. wybranych flotach pojazdów użytkowych.
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Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją sprawowali Minister Energii Krzysztof

Tchórzewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, a także Instytut Nafty

i Gazu - Przemysłowy Instytut Badawczy, Instytut Transportu Samochodowego oraz

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Partnerami konferencji była

BIOAGRA S.A., Dekra Certification Sp. z o.o., ORLEN Południe S.A., KDCP Kancelaria

Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o., C.M. Bernardini Srl

oraz REECO Poland Sp. z o.o. Z kolei patronat medialny sprawował magazyn „Biomasa”,

miesięcznik „Czysta Energia”, miesięcznik „Paliwa Płynne”, informator „Nasz Rzepak”,

portal farmer.pl i magazyn „Farmer”, portal „REO.pl” oraz magazyn Polskiego

Stowarzyszenia Producentów Oleju „Oil Express”.

Na zakończenie Adam Stępień po krótkim podsumowaniu podziękował

uczestnikom oraz prelegentom i zamknął oficjalnie konferencję.

Była to już VI edycja konferencji na temat biopaliw transportowych

organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw w ramach warszawskich

Targów RENEXPO. Na konferencji obecni byli m.in. przedstawiciele firm

wytwórczych biokomponentów i biopaliw ciekłych, producentów paliw,

przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, jednostek badawczo-

naukowych, uczelni wyższych i administracji publicznej, jak również

przedstawiciele organizacji branżowych związanych z rolnictwem,

ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. Tradycyjnie i

zgodnie z założeniami organizatorów liczną grupę uczestników stanowili

również sami członkowie KIB.

Patronat Honorowy

Partnerzy

Patronat Medialny
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Konferencja Nafta-Gaz-Chemia 2017

20 września br. w Warszawie przedstawiciele

Krajowej Izby Biopaliw wzięli udział w XV

Międzynarodowej Konferencji i Wystawie

Nafta-Gaz-Chemia 2017. wydarzenie zostało

objęte przez Izbę patronatem branżowym.

Podczas konferencji omawiano najważniejsze

zagadnienia dotyczące polskiego przemysłu

chemicznego i energetycznego. Wiodącymi

tematami tegorocznej edycji było

„Bezpieczeństwo energetyczne Polski -

samodzielnie czy w Unii Europejskiej?” oraz

„Perspektywy wspólnego rynku energii”,

wokół których toczyła się sesja plenarna

otwierająca Konferencję.

Konferencję otworzył Grzegorz Tobiszewski -

Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds.

Restrukturyzacji Węgla Kamiennego

z Ministerstwa Energii. W wystąpieniu

wprowadzającym Minister stwierdził, że

umacnianie dominującej pozycji Rosji jako

eksportera surowców energetycznych w Unii

jest sprzeczne z założeniami Unii

Energetycznej i priorytetami bezpieczeństwa

dostaw. Grzegorz Tobiszowski podkreślał, że

Polska konsekwentnie wzmacnia swoje

bezpieczeństwo energetyczne poprzez

prowadzenie skutecznej polityki w ramach

restrukturyzacji sektora węgla kamiennego,

modernizacji polskiej energetyki,

dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz

uniezależnienia się od importu ropy naftowej.

Stwierdził, że ważnym elementem

wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego

jest walka z „szarą strefą” w obrocie paliwami

ciekłymi poprzez wprowadzenie pakietu

paliwowo-energetycznego.

Dyskusja koncentrowała się wokół

bezpieczeństwa energetycznego Polski - stanu

obecnego i perspektyw. Poruszone zostały

wątki dotyczące wielkich inwestycji oraz wpływ

Unii Europejskiej na polski sektor

energetyczny.

W Sesji otwierającej Konferencję pt.

"Bezpieczeństwo energetyczne Polski-

samodzielnie czy w Unii Europejskiej",

wystąpił Adam Stępień-Członek Zarządu i

Dyrektor Generalny Krajowej Izby

Biopaliw.

Podczas drugiej części wydarzenia zaproszeni

paneliści dyskutowali na temat perspektyw

wspólnego rynku energii - jak wyglądają

perspektywy dla rozwoju gazu i atomu i w jaki

sposób różnią się miksy energetyczne

poszczególnych państw. Poruszone zostały

również zagadnienia energetyki

niekonwencjonalnej.

Tematem pierwszej sesji w część Rynek

Paliwowy był „Rynek detaliczny paliw

w przyszłości - po szarej strefie i przed e-

mobility”. W czasie debaty dyskutowano na

temat trójpaku paliwowego i jego wpływie na

kondycję branży paliwowej oraz na zmiany

w relacjach producentów i detalistów po ich

wdrożeniu.



Poruszono także temat rozwoju rynku LPG, na

który wpływ miało pojawienie się prywatnych

inwestorów i zakładów montowania instalacji

gazowych w samochodach, a także rola

państwa, które przez pewien czas starało się

nie regulować tego rynku.

Tematem drugiej sesji Rynek Paliwowy było „E-

mobility – nowy konkurent, czy nowe szanse

i nowe inwestycje?” . W panelu przedstawiono

historię elektromobilności w Polsce.

Uznano również, że od pojazdów elektrycznych

nie będzie odwrotu, jednak trudno stwierdzić,

kiedy to nastąpi. Omawiano również

zagadnienie e-mobility w kontekście wpływu na

poparte jakości powietrza w miastach.

Wskazano jakie są perspektywy rozwoju

infrastruktury do ładowania samochodu i że

samochód elektryczny może być realną

alternatywną dla pojazdów spalinowych.

Żródło: gazeo.pl
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Konferencja w Ministerstwie 

Środowiska

W dniu 3 listopada w siedzibie Ministerstwa

Środowiska miała miejsce konferencja

organizowana przez Ministra Jana Szyszko pt.

„Odnawiane źródła energii szansą dla

zrównoważonego rozwoju Polski”, w której miał

przyjemność uczestniczyć przedstawiciel Izby.

W wydarzeniu udział wzięli również Minister

Energii Krzysztof Tchórzewski oraz

wiceministrowie środowiska.

Otwierając konferencję Minister Środowiska

prof. Jan Szyszko zaznaczył, że możliwości

wykorzystania źródeł odnawialnej energii są

ogromne.

„Odnawialne źródła energii stanowią istotny

element zrównoważonego rozwoju, a ich

racjonalne wykorzystanie pomoże zredukować

zanieczyszczenia atmosfery, wód i ograniczy

ilość odpadów” – powiedział prof. Jan Szyszko i

dodał: „Wydarzenie to stanowić będzie ważny

impuls do wykazania potencjału Polski jako

kraju, który do 2050 r. będzie mógł osiągnąć

neutralność klimatyczną”

Wiceminister środowiska Paweł Sałek,

podkreślił, że wykorzystanie odnawialnych

źródeł energii, ma kluczowe znaczenie dla

dalszego rozwoju gospodarczego Polski,

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

oraz realizacji zobowiązań wobec Unii

Europejskiej dotyczących m.in. zmniejszenia

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

pośrednio przyczynia się do ograniczenia emisji

szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery co

przekłada się na poprawę jakości powietrza w

naszym kraju.” - powiedział Sałek, „Musimy

wykorzystywać innowacyjność odnawialnych

źródłach energii pamiętając o bezpieczeństwie

energetycznym.”- dodał.

Natomiast wykorzystanie drewna do celów

energetycznych zależy jest stosunkowo

atrakcyjne, ale zależy od aspektów

społecznych, ekonomicznych i potencjału

rynku. „Drewno pozyskane z lasów pozostanie

głównym źródłem biomasy na cele

energetyczne.” – Andrzej Konieczny,

Wiceminister Środowiska.

Na spotkaniu w głównej mierze dużą uwagę

poświęcono energii pozyskiwanej ze źródeł

geotermalnych. „Potencjał techniczny w

zakresie energetyki wodnej w Polsce

wykorzystany jest w niespełna 20 proc. Mamy

więc do zagospodarowania pozostałe ponad

80 proc., jeśli chodzi o wykorzystanie wody do

produkcji energii elektrycznej” - powiedział

Mariusz Gajda, Wiceminister Środowiska
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Relacja z FUELS’S ZOOM 2017

W dniach 3-4 października

2017 r. w hotelu Holiday Inn

Krakowie Instytut Nafty i Gazu

- Państwowy Instytut

Badawczy wraz z CEC Polska

W Warszawie w dniu 20 października br.

przedstawiciele Krajowej Izby Biopaliw wzięli

udział w konferencji pt. „INNOWACJE

AKCYZOWE – instrumenty zrównoważonego

rozwoju branż akcyzowych” organizowanej

przez Parulski i Wspólnicy Doradcy

Podatkowi s.c. W trakcie konferencji

podsumowane zostały wyniki analiz

najbardziej istotnych zagadnień z zakresu

podatku akcyzowego. Wypracowane wnioski

uwzględniają najważniejsze problemy branż

alkoholowych, branży tytoniowej oraz

branży wyrobów energetycznych.

– Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu

Naftowego i Samochodowego zorganizowali:

VIII edycję Konferencji Naukowo-

Technicznej FUELS' ZOOM 2017 pt.

„Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne

a przyszłość paliw ciekłych”, którą Izba

objęła swoim patronatem honorowym.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było

zagadnieniom jakości paliw w kontekście

zwiększającego się wykorzystania

biowęglowodorów oraz innych paliw

alternatywnych. Program Konferencji

uwzględniał wszystkie istotne zagadnienia

technologiczne i prawne związane z

produkcją i stosowaniem biowęglowodorów

oraz innych paliw alternatywnych.

Szczególna uwaga poświęcona została

certyfikacji biowęglowodorów i paliw

alternatywnych, m.in. w systemie KZR INiG

i jej wpływom na rynek paliw.

W sesji pierwszej zatytułowanej

Rozwiązania prawne w zakresie regulacji

rynku paliw ciekłych otwierającej

wydarzenie wystąpił przedstawiciel Izby

Adam Stępień- Członek Zarządu, Dyrektor

Generalny i wygłosił prezentację pt. „Co

dalej w obszarze biokomponentów I

generacji?”.

Konferencja akcyzowa

Źródło: inig.pl

W ramach projektu NCBR,

Biostrareg 2, pt.

„Inteligentne systemy

hodowli i uprawy, pszenicy,

kukurydzy i topoli dla

Konferencja lignocelulozowa KE

zoptymalizowanej produkcji biomasy,

biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna”

o kryptonimie CROPTECH w VI

Międzynarodowej Konferencji na

temat etanolu lignocelulozowego

organizowanej przez Komisję Europejską

w dniach 27-28 września 2017 roku w

Brukseli udział wziął Członek Zarządu

KIB, Dyrektor Generalny Adam Stepień.

Szósta międzynarodowa konferencja na

temat etanolu lignocelulozowego została

zorganizowana wspólnie przez DG ENER i

wszystkie główne firmy w branży etanolu

lignocelulozowego.
Konferencja zgromadziła około 200

uczestników z 36 krajów, w tym USA,

Brazylii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii,

Japonii, Korei, Indii i Ukrainy, oprócz krajów

UE. Wśród prelegentów znaleźli się rządowi

eksperci z Komisji Europejskiej, FAO, IEA,

Platformy Biofuture, Brazylii i Indii.

Firmy z UE są światowymi liderami w

technologii etanolu

lignocelulozowego. Wszystkie zakłady

produkowane w UE i poza nią oparte są na

wiedzy opracowanej w krajach UE,



szczególnie w dziedzinie enzymów i

drożdży. Przyszły rozwój przemysłu

lignocelulozowego w UE nadal zależy od

ryzyka regulacyjnego związanego z ramami

RED II. Osiągnięto jednak znaczny postęp

we wszystkich dużych projektach, a branża

jest gotowa inwestować, z zastrzeżeniem

solidnej i stabilnej polityki.

Źródło: ec.europa.eu

W dniach 17-19 października w Londynie

miała miejsce konferencja Argus Biofuels

2017 and Feedstock, w której w ramach

realizacji powierzonego KIB kompleksu

poddziałań CROPTECH „Biopaliwa- ryzyka,

wyniki, doświadczenia”, udział wzięli

przedstawiciele konsorcjum projektowego.

Pierwszego dnia konferencji w panelu

dyskusyjnym „The outlook for development

of domestic markets in EU member states”

uczestniczył Dyrektor Generalny Izby

Adam Stępień.

KIB na konferencji w Londynie

Nowe odkrycia,

prawodawstwo i

handel na rynku etanolu to tylko niektóre z

tematów analizowanych podczas tegorocznej

konferencji Argus Biofuels.

Dwunasty coroczny Argus Biofuels 2017

dostarczał najbardziej aktualne informacje

na temat rynków biodiesla i

etanolu. Międzynarodowy rynek zgromadził

się, aby poznać kluczowe zmiany

legislacyjne, dostępność surowców, ceny i

perspektywy rynkowe, najnowsze

osiągnięcia w HVO i wiele innych. Była to

okazja, aby nawiązać kontakt z partnerami

biznesowymi, aby zrozumieć i umożliwić

rozwój rynku biopaliw podczas wydarzenia

branżowego.

Źródło: www.argusmedia.com
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Przyszłość argentyńskiego 

biodiesla w Europie

Niedawną decyzją EU Państwa członkowskie

poparły obniżenie ceł antydumpingowych na

biopaliwo z Argentyny.

EBB jest głęboko zaniepokojony wpływem,

jaki rozporządzenie wykonawcze 2017/1578

ma na rynek UE. W celu zapobieżenia

napływowi produktów z Argentyny konieczne

będzie szybkie nałożenie wysokich ceł

wyrównawczych.

Zrewidowane cła antydumpingowe na

argentyński import biodiesla wynoszą od ok.

43 do niecałych 80 euro za tonę metryczną, o

wiele niższy niż poprzednio. Posunięcie to

doprowadziło do znacznego wzrostu wielkości

subsydiowanego eksportu biodiesla z

Argentyny na rynki UE. Subsydia oznaczają, że

argentyńscy eksporterzy są w stanie

sprzedawać biodiesla po cenie niższej niż koszt

samych surowców w UE. Powoduje to poważne

szkody dla unijnego przemysłu biodiesla i

powiązanych działań gospodarczych, które

prawdopodobnie pogorszą się w ciągu

najbliższych miesięcy.

Po otrzymaniu informacji zwrotnej od samej

Komisji Europejskiej przemysł biodiesla UE

reaguje szybko, składając skargę

antysubsydyjną przeciwko nieuczciwemu

przepływowi handlowemu z Argentyny.

"Jest to uzasadniona walka o ochronę unijnego

rynku biodiesla i 120 000 miejsc pracy, które

trzeba chronić przed silnie dotowanym,

zorientowanym na eksport przemysłem" -

powiedział Raffaello Garofalo, Sekretarz

Generalny EBB. "Jesteśmy gotowi zrobić

wszystko, aby ograniczyć powracający

argentyński import biodiesla”

Warto podkreślić, iż na argentyński biodiesel

niedawno nałożyły wysokie cła przywozowe

Stany Zjednoczone. Czyni to rynek UE tym

bardziej atrakcyjnym dla argentyńskich

eksporterów biodiesla.
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Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, Square Commodities

Najświeższe notowania rynkowe
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Krajowa Izba Biopaliw to działająca od 2003 r.

organizacja branżowa zrzeszająca i reprezentująca

sektor wytwórczy biopaliw i biokomponentów.

Priorytetowym celem działalności KIB jest podniesienie

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez

Główne cele Krajowej Izby Biopaliw to:

✓ Koncentracja działań na podnoszeniu

zdolności firm do sprostania konkurencji w

warunkach rynku globalnego – Unii

Europejskiego.

✓ Powiększanie zdolności przedsiębiorstw do

absorpcji innowacji i wyników programów

badawczych oraz działania na rzecz poprawy

współpracy technologicznej pomiędzy

firmami a instytucjami badawczymi.

Kurier BiopaliwowY

miesięcznik Krajowej Izby Biopaliw

Redakcja: Oliwia Dominikowska

oliwia.dominikowska@kib.pl

tel. 22 436 06 11

ul. Grzybowska 2 lok. 49

00-131 Warszawa

Zdjęcia: pixabay.com, materiały organizatorów 

imprez, materiały własne

wspomaganie ich efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy na stronę internetową KIB: www.kib.pl

Pod patronatem KIB

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w polsko-

holenderskich warsztatach na temat biogospodarki pt.

Bioeconomy: the potential of sugar beet as a raw material

for the fermentation industry, które odbędą się 7 grudnia

2017 r. w Olsztynie.

Celem warsztatów jest analiza rynku cukrowniczego w kontekście oryginalnej technologii

BetaProcess umożliwiającej bezpośrednie przetwórstwo buraka cukrowego do etanolu i

innych produktów. Miło nam poinformować, że w dyskusji panelowej wydarzenia udział

weźmie Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Już teraz gorąco zachęcamy do zarezerwowania terminu w

przyszłym 2018 roku na uczestnictwo w VII edycji

międzynarodowego „Forum spalania biomasy i odpadów”

organizowanym przez firmę CBE Polska w dniu 1 marca.

Wydarzenie zostało objęte przez Krajową Izbę Biopaliw

patronatem honorowym, natomiast w dyskusji panelowej

weźmie udział Dyrektor Generalny KIB Adam Stępień.

Forum będzie miało miejsce 1 marca 2018 roku w Warszawie. Wydarzenie skupiać się

będzie na bieżących kierunkach legislacyjnych, założeniach oraz szczegółach realizacji

kluczowych inwestycji w obszarze WTE oraz biomasy w Polsce i za granicą. Eksperci

podejmą temat potencjału biomasy, odpadów i paliw alternatywnych wraz z problematyką

ich jakości. Będą również dyskutować na temat sytuacji w jakiej obecnie znajduje się

sektor biogazowy po wprowadzeniu na rynek tzw. „błękitnych certyfikatów”. Eksperci

podejmą również temat certyfikacji biomasy typu agro oraz odniosą się do zarządzenia

Dyrektora generalnego Lasów Państwowych dotyczącego zasady sprzedaży drewna do

celów energetycznych w 2018 roku.

Forum of & Waste to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z

Polski i z zagranicy. Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz

istotne narzędzie w zakresie technologii i innowacji.

../../Zaproszenia/warsztaty ChemBeet burak-etanol/Program workshop ChemBeet_7 December 2017.pdf

