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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1496/2010, внесена от Dominik Lewe, с германско гражданство, 
относно определението за биогориво

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска нови правила за биогоривата и ново определяне на това 
понятие, като твърди, че досега устойчивостта на биогоривата и тяхното въздействие 
върху околната среда не са взети предвид. Той изразява загриженост от обезлесяването 
и загубата на биоразнообразие вследствие на производството на биогорива като 
задължителен елемент. Той е на мнение, че даден продукт следва да се счита за 
биогориво само ако той има ниска степен на въздействие върху околната среда в 
сравнение с традиционните горива. Той е на мнение, че горивата, произведени от 
специално засадени за целта гори, и естественият метан са истински биогорива.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителят на петицията иска нови правила за биогоривата, като твърди, че досега
устойчивостта на биогоривата и тяхното въздействие върху околната среда не са взети 
предвид. Той изразява загриженост от обезлесяването и загубата на биоразнообразие 
вследствие на производството на биогорива. Освен това той иска ново определяне на 
понятието „биогорива“, като твърди, че биогоривата (тоест течни горива, произведени 
от биомаса) следва да бъдат наричани „биогорива“ само ако като цяло оставят по-малък 
биологичен отпечатък („biologishcer Rucksack“) в сравнение с традиционните горива.
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Коментари на Комисията относно петицията

В законодателството на ЕС определението за „биогориво“ е „течно или газообразно 
гориво в транспорта, произведено от биомаса“.  Това определение е свързано 
единствено с биологичния произход на горивото и само по себе си не включва оценка 
за екологичните (или други) характеристики на съответните горива.  Комисията не 
споделя мнението, че биогоривата по принцип могат да бъдат единствено 
„екологосъобразни“ или „по-добри“ в сравнение с традиционните горива.  Напротив, 
производството на биогорива може да има съществено въздействие върху околната 
среда.  Това е причината, поради която ЕС определи критерии за устойчивост по 
отношение на биогоривата в Директивата за енергията от възобновяеми източници и 
качеството на горивата1.

Тези критерии се отнасят до минимално намаляване на емисиите на парникови газове в 
сравнение с изкопаемите горива, до запазването на терени с високи въглеродни запаси 
(включително трайно залесени зони) и до терени с голямо значение за 
биоразнообразието. Биогоривата, отчетени за изпълнение на заложените в 
горепосочените директиви изисквания, независимо дали суровите са отгледани на или 
извън територията на ЕС, трябва да бъдат съобразени с критериите за устойчивост, за 
да бъдат отчетени за изпълняващи целите на тези директиви или да отговарят на 
условията на схемите за финансово подпомагане за биогорива на държавите-членки.

Освен това Директивата за енергията от възобновяеми източници насърчава по-
специално използването на биогорива, произведени от отпадъци, остатъчни вещества, 
нехранителни целулозни материали и лигноцелулозни материали, като изисква те да 
бъдат отчитани двойно в сравнение с другите биогорива по отношение на целта от 
директивата за 10 % по отношение на дела на енергия от възобновяеми източници в 
транспорта и по отношение на изискваните от държавите-членки задължения на 
икономическите оператори за използване на енергия от възобновяеми източници.

Освен това, както се изисква от директивата за енергията от възобновяеми източници и 
директивата за качеството на горивата, Европейската комисия прие доклад относно 
непреките промени в земеползването във връзка с производството на биогорива и на 
нетранспортни течни горива от биомаса на 22 декември 2010 г.2, който се отнася, наред 
с другото, до извършената аналитична работа относно въздействието от парниковите 
газове в глобален мащаб, и който определя подхода на Комисията по този въпрос. 
Понастоящем Комисията приключва работата си по оценка на въздействието на 
евентуално законодателно предложение за изменение на Директивата за енергията от 

                                               
1 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на 
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г.); Директива 2009/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на 
спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и 
намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на 
Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните 
водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/ЕИО, ОВ L 140, 5.6.2009 г.

2 COM (2010) 811, достъпен на http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0811:FIN:BG:PDF
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възобновяеми източници и Директивата за качеството на горивата по отношение на 
непреките промени в земеползването.

Заключение

Изглежда, че вносителят на петицията не познава новата правна рамка, която вече е в 
действие на равнище ЕС по отношение на устойчивостта на биогоривата. Една от 
възможните причини за това е фактът, че срокът за транспониране на това 
законодателство от страна на държавите-членки беше 5 декември 2010 г., само един ден 
преди представянето на петицията, тъй че въздействието на новата правна рамка на ЕС 
може би все още не е видимо за вносителя на петицията. Комисията не е съгласна с 
мнението, че понятието „биогориво“ следва да се използва само за тези горива, които 
по някакъв начин са по-добри от традиционните горива.  Такъв подход би бил в разрез 
с действащото законодателство и традиционната терминология и би създал празнота по 
отношение на определението.


