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Текст, предложен от Комисията Изменение 

р) „нехранителни целулозни 

материали“ означава суровини, 

изградени основно от целулоза и 

хемицелулоза, които имат по-ниско 

съдържание на лигнин от 

лигноцелулозните материали; те 

включват остатъци от хранителни и 

фуражни култури (например слама, 

стъбла, шушулки и черупки), тревисти 

енергийни култури с ниско съдържание 

на скорбяла (например райграс, 

стрелковидна трева, слонска трева, 

гигантска тръстика и култури за защита 

и подобряване на почвата преди и след 

основните култури), промишлени 

остатъци (включително от хранителни и 

фуражни култури след извличането на 

растителните масла, захарите, 

скорбялата и протеина) и материали от 

биологични отпадъци; 

р) „нехранителни целулозни 

материали“ означава суровини, 

изградени отчасти от целулоза и 

хемицелулоза, които имат по-ниско 

съдържание на лигнин от 

лигноцелулозните материали; те 

включват остатъци от хранителни и 

фуражни култури (например слама, 

стъбла, шушулки и черупки), тревисти 

енергийни култури с ниско съдържание 

на скорбяла (например райграс, 

стрелковидна трева, слонска трева, 

гигантска тръстика) и култури за защита 

и подобряване на почвата преди и след 

основните култури, промишлени 

остатъци (включително от хранителни и 

фуражни култури след извличането на 

растителните масла, захарите, 

скорбялата и протеина) и материали от 

биологични отпадъци; 

Or. en 
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Обосновка 

Докато няма промяна в производството на храни и не е налице допълнително 

земеползване (пряко или непряко), когато земеделските стопани въвеждат 

допълнителен втори добив за енергийни цели, те следва да имат възможността да 

въвеждат вторични култури с различно съдържание на скорбяла за енергийни цели. 

Културите за защита и подобряване на почвата вече са признати от Директива 

2015/1513 като допустима суровина за биогорива от ново поколение, но с 

ограничението за „ниско съдържание на скорбяла“, което стеснява избора на 

различните видове култури за защита и подобряване на почвата. Настоящата 

директива следва да насърчава използването на всякакви видове култури за защита и 

подобряване на почвата, а не да се опитва да го ограничава, тъй като това може да 

подобри намаленията на емисиите на парникови газове и рентабилността на тези 

стопани. Проучване от 2016 г. на ECOFYS показва редица ползи от последователното 

отглеждане на култури за производството на биогаз.  Селското стопанство трябва 

да бъде част от решението във връзка с климата и това законодателство следва да 

осигури на земеделските стопани инструментите, необходими за борба с 

изменението на климата, като в същото време се гарантира безопасността на 

храните. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

гг) „хранителни и фуражни култури“ 

означава богати на скорбяла култури, 

маслодайни култури и захарни култури, 

отгледани върху селскостопанска земя 

като основна култура, без да се 

включват остатъци, отпадъци, или 

лигноцелулозни материали; 

гг) „хранителни и фуражни култури“ 

означава богати на скорбяла култури, 

маслодайни култури и захарни култури, 

отгледани върху селскостопанска земя 

като основна култура, без да се 

включват остатъци, отпадъци, или 

лигноцелулозни материали; 

междинните култури като 

културите, отглеждани наред с 

основните, и културите за защита и 

подобряване на почвата не се считат 

за основни култури; 

Or. en 

Обосновка 

Междинните култури и културите за защита и подобряване на почвата не следва да 

се считат за основни култури, а за втори добив, който е в допълнение към обичайните 

хранителни култури. Това би било алтернатива на голата земя и както се вижда от 

изследването на ECOFYS от 2016 г., ще донесе редица ползи, като подобри 
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намаленията на емисиите на парникови газове и рентабилността за земеделските 

стопани. Селското стопанство трябва да бъде част от решението във връзка с 

климата и това законодателство трябва да осигури на земеделските стопани 

инструментите, които са необходими за борба с изменението на климата, като в 

същото време се гарантира безопасността на храните. 

 

 

 


