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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo iš naujo reglamentuoti ir apibrėžti biokuro sampratą. Jis teigia, kad 
iki šiol nebuvo atsižvelgiama į biokuro tvarumą ir poveikį aplinkai. Nuo tada, kai tapo 
privaloma į įprastą kurą įmaišyti ir biokuro, anot peticijos pateikėjo, dėl biokuro gamybos 
proceso nyksta miškai ir kyla grėsmė biologinei įvairovei. Peticijos pateikėjas mano, kad 
biokuru galėtų būti vadinamas tik toks kuras, kurio gamybos ir naudojimo procesų poveikis 
aplinkai būtų mažesnis negu įprastų kuro rūšių. Tikro biokuro pavyzdžiai, anot peticijos 
pateikėjo, yra kuras, gaminamas iš specialiai išaugintų medžių medienos, ar iš natūralių 
šaltinių gaunamas metanas. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijos pateikėjas prašo nustatyti naujas taisykles dėl biokuro. Jis teigia, kad iki šiol nebuvo 
atsižvelgiama į biokuro tvarumą ir poveikį aplinkai. Peticijos pateikėjas susirūpinęs, kad dėl 
biokuro gamybos nyksta miškai ir kyla grėsmė biologinei įvairovei. Be to, jis įrodinėja, kad 
reikia iš naujo apibrėžti biokuro sampratą, teigdamas, kad biokuras (t. y. iš biomasės 
gaunamas kuras) biokuru turėtų būti vadinamas tik tuo atveju, jei bendras jo ekologinis 
pėdsakas (vok. biologishcer Rucksack) yra mažesnis nei tradicinio kuro. 
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Komisijos pastabos dėl peticijos

ES teisės aktuose biokuras apibrėžiamas kaip „iš biomasės pagamintas skystas arba dujinis 
transporto kuras“. Ši apibrėžtis susijusi tik su biologine kuro kilme ir ja savaime nėra 
ketinama vertinti tokio kuro vertingumo naudos aplinkai (ar kitokios naudos) požiūriu. 
Komisija nepritaria požiūriui, kad pagal savo apibrėžtį biokuras gali būti tik „naudingesnis“ ar 
„geresnis“ nei tradicinis kuras. Priešingai, biokuro gamybos procesas gali daryti stiprų poveikį 
aplinkai. Todėl Atsinaujinančių energijos išteklių ir Kuro kokybės direktyvose1 ES nustatė 
biokuro tvarumo kriterijus. 

Šie kriterijai susiję su tuo, kad nustatomas būtinasis rodiklis, kiek mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų turi būti išmetama, nei naudojant iškastinį kurą, palyginti su žemės, kur glūdi 
didelės anglies atsargos (įskaitant ištisai mišku apaugusias vietoves) apsaugojimu ir su 
biologinės įvairovės požiūriu labai vertinga žeme. Biokuras, kuris laikomas atitinkančiu 
pirmiau nurodytose direktyvose išdėstytus reikalavimus, nesvarbu, ar žaliava, iš kurios jis 
pagamintas, buvo auginama ES teritorijoje ar už jos ribų, turi atitikti tvarumo kriterijus, kad 
galėtų būti manoma, kad juo prisidedama prie tose direktyvose nustatytų tikslų, arba kad 
valstybės narės dėl jo galėtų gauti paramą biokurui pagal rėmimo programas.  

Be to, Atsinaujinančių energijos išteklių direktyvoje ypač skatinamas biokuras, pagamintas iš 
atliekų, nuosėdų, nemaistinės celiuliozės ir lignoceliuliozės medžiagų; tai daroma 
reikalaujant, kad siekiant šioje direktyvoje nustatyto tikslo, kad transporto energijos iš 
atsinaujinančiųjų išteklių dalis sudarytų 10 proc., ir siekiant, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai laikytųsi valstybių narių nustatytų įsipareigojimų dėl energijos iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, toks biokuras būtų laikomas dvigubai naudingesniu nei kitoks biokuras.

Be to, kaip reikalaujama Atsinaujinančių energijos išteklių ir Kuro kokybės direktyvose, 
Europos Komisija 2010 m. gruodžio 22 d. paskelbė ataskaitą dėl netiesioginio žemės 
paskirties keitimo, susijusio su biodegalais ir skystaisiais bioproduktais2, kurioje greta kitų 
dalykų nurodomas analitinis darbas, atliktas dėl pasaulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
poveikio, taip pat išdėstytas Europos Komisijos požiūris šiuo klausimu. Komisija šiuo metu 
rengia galutinį galimo pasiūlymo dėl įstatymo galią turinčio akto, kuriuo būtų iš dalies 
pakeičiamos Atsinaujinančių energijos išteklių direktyva ir Kuro kokybės direktyva 
netiesioginio žemės paskirties keitimo aspektu, poveikio vertinimą.

Išvada

Atrodo, kad peticijos pateikėjas nežino apie naują teisės aktų, susijusių su biokuro tvarumu, 
sistemą, kuri jau veikia ES lygmeniu. Viena iš to priežasčių gali būti tai, kad valstybės narės 

                                               
1 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB 
(tekstas svarbus EEE), OL L 140, 2009 6 5; 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 98/70/EB nuostatas dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir 
gazolių kokybės rodiklių, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir mažinimo mechanizmą, iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvos 1999/32/EB nuostatas dėl vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės rodiklių 
ir panaikinanti Direktyvą 93/12/EEB, OL L 140, 2009 6 5.
2 COM(2010) 811, galima rasti http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm.
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šiuos teisės aktus į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2010 m. gruodžio 5 d., o tai yra tik 
viena diena anksčiau, nei buvo pateikta peticija, todėl naujosios ES sistemos poveikis 
peticijos pateikėjui dar galėjo būti nežinomas. Komisija nepritaria požiūriui, kad terminas 
„biokuras“ turėtų būti vartojamas tik kalbant apie kurą, kuris kokiu nors aspektu yra geresnis 
už įprastą jo atitikmenį. Toks požiūris prieštarautų esamiems teisės aktams ir įprastinei 
terminijai, jį taikant liktų neapibrėžtumas.“


