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Политиката на ЕС
за борба с измененията в климата

Европейският съюз планира да излезе от кризата и да посрещне икономическите, социалните и климатичните предизвикателства през следващите десет години с помощта на новата стратегия за растеж и заетост „Европа 2020“1. Един от ангажиментите, които държавите от ЕС трябва да постигнат в рамките на тази стратегия, е осъществяване на ниво ЕС на целта
„20/20/20“, заложена и в пакета директиви „Енергетика и климат“, приет през 2008 г. Това е обширен пакет от мерки на
Съюза за намаляване на негативното въздействие на глобалното затопляне и за гарантиране на надеждни и достатъчни
доставки на енергия. Пакетът е най-важната реформа в европейската енергийна политика и чрез него се цели Европа да се
превърне в световен лидер в областта на възобновяемата енергия и нисковъглеродните технологии.
В основата на политиката е стремежът на ЕС да постигне 20% намаление на своите емисии на парникови газове до 2020 г.
(спрямо нивата от 1990 г.) главно чрез стимулиране на използването на възобновяема енергия (20% от консумацията на
енергия трябва да е резултат от възобновяеми източници) и ограничаване на потреблението на енергия (20% от планираните
съкращения в енергоконсумацията спрямо прогнозните равнища трябва да се постигнат с мерки за енергийна ефективност).
В рамките на усилията по отношение на възобновяемата енергия бе договорено 10% от енергията за транспорта да е от биогорива, електричество или водород.2
В КАКВО
СЕ СЪСТОИ ПРОБЛЕМЪТ?
• Изменението на климата може
да достигне катастрофални мащаби през този век, ако бързо и
рязко не намалим емисиите на
парникови газове.
• ЕС се нуждае от по-сигурни
енергийни източници, което
означава по-малка зависимост
от вноса на нефт и газ.

КАКВО ПРАВИ ЕВРОПА ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ?
С политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката се поставят следните
амбициозни цели за 2020 г.:
• Намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 20% спрямо равнищата от 1990 г. (30% – ако и други развити страни се ангажират с подобни
намаления)
• Увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници (вятърна
и слънчева енергия, биомаса и др.) до 20% (в момента около 8,5%) от общото
количество на произвежданата енергия.
• Съкращаване на потреблението на енергия с 20% спрямо прогнозните равнища за 2020 г. чрез подобряване на енергийната ефективност

В основата на правната рамка за използването на енергия от възобновяеми източници е Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ДВЕИ). Директивата очертава много по-строга регулаторна рамка,
отколкото в миналото, като се въвеждат задължителни правно-обвързващи национални цели до 2020 г.:
• за общия дял на енергията от възобновяеми източници (ВИ) в брутното крайно потребление на енергия;
• за дела на енергията от ВИ в транспорта.
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Общата цел от 20% възобновяема енергия за ЕС се разпределя впоследствие между държавите, членки на ЕС, в зависимост
от съществуващото в тях ниво на развитие на възобновяемата енергия и от техния брутен вътрешен продукт. В Приложение
№1 на Директивата са представени задължителни национални цели за всяка държава членка.
Установената за България цел е 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г., като
това включва и задължителната цел от 10% дял на енергията от ВИ в крайното потребление на енергия в транспорта.
Съгласно изискванията на Директивата всяка държава членка имаше задължението до 30.06.2010 г. да разработи Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) и да го представи на ЕК за нотификация. Българският Национален план беше изготвен според задължителния, изработен от Комисията модел, приет с Решение на ЕК от 30
юни 2009 г. Той гарантира постигане на националните цели за използването на ВИ както по отношение на крайното брутно
потребление на енергия, така и по отношение потреблението на енергия от ВИ в транспорта.
1
2

Повече информация – на http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
Повече информация – на: http://ec.europa.eu/climateaction/index_bg.htm
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Предистория:
въглеродна бомба със закъснител

За постигане на целта за дела на енергията от ВИ се очаква биоенергията, в това число твърдата биомаса и отпадъците, да съставят 60% от употребяваната възобновяема енергия в ЕС, а за биогоривата се очаква да покрият
голяма част от 10-те процента употребявана възобновяема енергия в транспорта. Широко разпространеното
мнение за тези политики е, че те са въглеродно неутрални и по този начин допринасят за борба с измененията
в климата. Последните изследвания обаче разкриват, че е възможно те всъщност да увеличават емисиите от
парникови газове в сравнение с изкопаемите горива.
Две изследвания, поръчани от Бърдлайф Интернешънъл, Европейското бюро по околна среда и „Транспорт и
околна среда“, сочат, че в Европа е налице сериозен проблем с отчитането на въглерода, който застрашава да
подкопае истинността на двете основополагащи политики на ЕС за борба с измененията в климата: Директивата
за енергия от възобновяеми източници (ДВЕИ) и Схемата за търговия с квоти за въглеродни емисии. Според
възприетите в ЕС методи на отчитане използването на биоенергия се смята за „въглеродно-неутрално“ въпреки
освобождаването на значително количество парникови газове в кратко- и средносрочен план, което поражда
заблудата, че биоенергията във всички случаи води до намаляване на емисиите. Най-добрите научни изследвания показват, че разходът на въглерод при много от източниците на биоенергия е висок. Например използването на биоенергия води до освобождаване на въглерод в атмосферата както от растителността, така и от
почвата при добив на дървесна биомаса. Биогоривата пък водят до освобождаване на въглерод в атмосферата
при преобразуването на стопанските земи – пряко или непряко, – с цел да се отговори на нарасналото търсене
на земеделски култури.
В настоящата схема за отчитане на емисиите на парникови газове от биоенергия и биогорива са налице два
основни пропуска. По естество единият е времеви, а другият – пространствен:

•

•

„Въглероден дълг” (carbon debt). Добивът на дървесна биомаса и свързаните с него промени в управлението на горите и преобразуване на стопанските земи водят до значителни непосредствени емисии на
парникови газове и създават „въглероден дълг“, за чието изплащане чрез повторно улавяне в почвата и
растителността на освободения въглерод ще бъдат необходими десетилетия, ако не и столетия. В законодателството на ЕС елементът „време“ е пренебрегнат, което означава, че предвиденото на хартия намаляване
на въглерода до 2020 г. няма да съответства на случващото се в действителност.
„Пране на въглерод“ (carbon laundering). За целите
на докладите по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата емисиите от изгарянето на биомаса
се приписват на сектора „земеползване, промени в
земеползването и горското стопанство“ (на английски познат като LULUCF), а не на енергийния сектор.
Тези емисии обаче не винаги биват взети под внимание във връзка със задълженията за намаляване на
емисиите на държавите, тъй като отделните държави
могат да изберат да не включват емисиите от „управление на горите“. Освен това системата за отчитане по Протокола от Киото взема под внимание само
емисиите, отделени в държави от Приложение 13,
като по този начин позволява емисиите в резултат на
унищожаването на гори в държавите извън Приложение 1 да не бъдат отчитани. Това означава, че при
износ на биомаса от държави извън Приложение 1 за
държави от Приложение 1 извън сметките остават не
само емисиите от добива на биомаса, а и емисиите от
изгарянето ѝ. Този пропуск в отчитането се решава
само отчасти със заложените в ДВЕИ критерии за устойчивост на ползването на биогорива, които отчитат
само емисиите, свързани с пряката промяна в начина
на използване на земята. Непряката промяна в начина на земеползване (на английски позната като ILUC)
продължава да бъде пренебрегвана.

Няма проблем.
Резачката работи
с биогориво!

Освен негативните последствия за баланса на емисии
от парникови газове, налице са и други значителни въздействия върху околната среда, например загуба на биоразнообразието и нарушения във функционирането на
екосистемите. Те също трябва да бъдат взети под внимание при разработването на политиките за биоенергията и
биогоривата.
3
Държавите от Приложение 1 са онези, които са поели задължение за намаляване на емисиите според Протокола от Киото (тоест „индустриализираните държави“).
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Въглероден дълг
от дървесна
биомаса

Въглеродният дълг – създаден при
изгарянето на дървесна биомаса –
се изплаща със столетия. В резултат биомасата може да се окаже повредна за климата от изкопаемите
горива, които замества.

Йоанеум Рисърч публикува през 2010 г. изследване, според което дори и оползотворяването
на биомасата от отпадъци да допринася в краткосрочен план за намаляване на емисиите, поинтензивният добив на биомаса от горите ще
доведе най-вече до влошаване на кризата с
климата – при това без да се вземат предвид и
другите въздействия, които ще са резултат от
този добив, като загуба на биологично разнообразие или засилване на ерозията.
Европейската комисия – Генерална дирекция
„Енергия“ – прогнозира, че търсенето на биоенергия през 2020 г. ще изиска 195 милиона
тона нефтен еквивалент петрол (мтне) в биомаса. Производството на енергия от твърда биомаса и от биологични отпадъци ще съставлява
58% от общото производство на възобновяема
енергия през 2020 г. (140 мтне от 240 мтне) и
ще покрива 12% от брутното търсене на енергия. Въпреки че е възможно по научен път да се
изчисли количеството на емисиите, не е правена цялостна оценка на влиянието на политиката
на ЕС и ДВЕИ върху баланса на емисии от парникови газове.
В изследването емисиите са изразени количествено чрез т.нар. фактор за въглеродната
неутралност (ФВН). Той се определя като съотношение между нетното намаление или увеличение на въглеродни емисии в биоенергийната
система и въглеродните емисии от заменените
изкопаеми горива – сравнителният фактор за
изкопаеми горива – за даден период от време.
Предвид факта, че началните емисии от биоенергията и биогоривата могат да се окажат повисоки от тези на изкопаемите горива заради
по-ниската ефективност и промените в залежите на въглерод в земята, биоенергията започва да реализира ползи за климата чак след
известно време. Повратният момент настъпва в
мига, когато възстановяването на залежите от
въглерод се изравни с кумулативните емисии
от изкопаеми горива, спестени чрез употребата
на биомаса. Изследването разглежда емисиите в резултат от освобождаване на залежи от
въглерод и по този начин засяга област, която
е сериозно пренебрегвана в досегашните изследвания. То не изследва другите източници
на емисии, например транспорт и услуги, тъй
като тези въздействия вече са анализирани и
изразени количествено на други места.
Изследването разкрива, че биомасата за производство на биоенергия може да има променлив потенциал за смекчаване на климатичните
изменения в зависимост от времевите рамки в
конкретния случай и от източника на биомаса-
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та. Той може да се сметне чрез оценка на развитието на фактора за въглеродна неутралност във времето:

•

Допълнителният добив на дървесина за производство на биоенергия
може да доведе до намаляване на общите въглеродни залежи в стопанисваните гори, което ще окаже сериозно влияние върху баланса на
емисиите на парникови газове в биоенергийната система. В кратко- и
средносрочен план (20–50 години) допълнителната сеч4 би могла да
доведе до освобождаване на повече въглерод от този от системата на
изкопаеми горива (В<0). В подобен случай биомасата ще започне да
носи ползи едва след 2–3 века (вж. Фиг. 1).

•

Остатъчната маса при сеч обикновено се оставя върху почвата в горите. Ако тя бъде събирана за производство на биоенергия, ще се стигне
до загуба на мъртва дървесина, листа и органика в почвата, което на
свой ред ще доведе до загуба на въглерод. Изчисленията сочат, че в
рамките на 20-годишен период подобни биоенергийни суровини намаляват емисиите на парникови газове с 60-90% (ВН=0,6-0,9), което
въпреки всичко все още се различава значително от въглеродната неутралност.

•

Преобразуването на стопанските земи води до промяна в залежите на
въглерод, което причинява емисии на парникови газове – напр. чрез
отстраняването на растителната покривка и разораването на почвата
за отглеждане на култури за производство на биоенергия. Ако налице
е начална загуба на въглерод, например при преобразуване на зряла
гора в плантация от бързорастящи дървесни видове, използването на
биомасата ще доведе до ползи за климата едва след 150-200 години.
При все това в случаите, когато промяната на залежите на въглерод е
нулева или положителна, например при преобразуването на земеделска земя в гора, използването на биомасата би могло да бъде въглеродно неутрален процес.5
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Фигура 1. Графиката демонстрира взаимовръзката между емисиите от добива и
изгарянето на биомаса, сравнени със спестените парникови газове в резултат на
заместването на изкопаемите горива, в случай на допълнителна сеч в типична европейска стопанисвана гора, където дървесината се използва като заместител на
въглищата за производство на енергия. Червената линия показва развитието на
фактора на въглеродната неутралност: в този случай биомасата води до увеличение на емисиите за първите два и половина века. Обърнете внимание, че в („зелената“) графика на емисиите положителните стойности означават емисии, докато
отрицателните означават спестяване на емисии. Обратно, в случая с фактора за въглеродна неутралност („червената графика“), отрицателните стойности означават
нетни емисии, а положителните – нетни спестявания на емисии.

4
Изчисленията се основават на допълнителна сеч, провеждана в турнусна гора в Австрия с площ
60 хектара. За турнусен период от 60 години годишно се изсича 1 хектар гора.
5
Въпреки че настоящото изследване не оценява въздействията на непряката промяна в начина
на използване на земята, напр. при преобразуването на земеделска земя в гора, изследването
на CE Delft, което е представено по-нататък в този документ, демонстрира, че това въздействие
може да бъде твърде значимо.
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Пране
на въглерод

Биогорива
и непряка промяна
в земеползването

Отглеждането на култури за производство на биогорива на земеделска земя води до преобразуването
на гори и други природни територии в земеделска
земя, която да замести площите, отделени за производство на биогорива. Това води до вторични емисии, които могат напълно да обезсмислят всички
сходни действия за борба с измененията в климата.
Появяват се все повече научни доказателства, че повечето налични
в момента биогорива оказват изключително слаб ефект върху намаляване на емисиите на парникови газове и мнозинството от тях
всъщност са по-вредни за климата от изкопаемите горива, които
заместват.
Общоприето мнение е, че биогоривата имат ползотворен ефект
върху въглеродните емисии и могат да заместят изкопаемите горива и да спестят произтичащите от тях емисии. Използваните в
транспорта биогорива и изкопаеми горива обаче имат сходни емисии. Ето защо очакването за спестяване на въглерод се основава на
допускането, че суровините за биогоривата са въглеродно неутрални: освобождават същото количество въглерод, каквото са усвоили
при растежа си. Подобно допускане пренебрегва факта, че въглеродът би бил усвоен от растителността, растяща на тази територия.
Положението е още по-лошо в случаи на преобразуване на гори и
други природни територии в земеделска земя, което води до намаляване на въглеродните залежи в нея – например преобразуването
на гора в царевична нива. Освен това горите и другите природни
територии усвояват и натрупват въглерод с времето, което не може
да се каже за едногодишните или многогодишните земеделски култури. Ето защо за оценката на последиците за количеството на емисиите на парникови газове при прехода от изкопаеми горива към
биогорива е от жизнена важност да се вземат предвид начинът на
ползване на земята и измененията на земеползването. Промените в
начина на ползване на земята могат да бъдат както преки – например когато дадена гора бъде превърната в земеделска земя за производство на суровини за биогорива, – така и непреки – например
когато настоящата земеделска земя се използва за производство на
биогорива, а за задоволяване на нуждите от земеделска продукция
се усвояват нови природни територии (виж Фиг. 2).

Изходно
положение
естествени екосистеми

Увеличено използване
на биогорива
естествени екосистеми
преобразуване

земеделска
земя

земеделска
земя
биогорива

Фигура 2. Схематично представяне на механизма на непряката промяна в начина на земеползване. Предназначението на земеделската земя,
която понастоящем се използва за производство на храна, се променя за
производство на суровини за биогорива, а производството на храна се
измества върху новоразчистени територии. При преобразуването на естествени екосистеми, например гори и пасища, в земеделска земя, залежите на въглерод в тях биват изгубени. Емисиите от това преобразуване
често могат да бъдат по-големи от емисиите, причинени от изгарянето на
изкопаеми горива, което приравнява количеството енергия, произведено
от тях, с това, произведено от биогоривата, причинили преобразуването
на площите.

Непряката промяна в начина на използване на земята е предмет на проучване в значителен брой изследвания. В
някои от тях емисиите се изчисляват на базата на агроикономически модели, докато в други е възприет основан на
риска подход. Вторите могат да послужат за илюстрация на най-лошия възможен сценарий. Резюмето на CE Delft
показва, че при основания на риск подход очакваното намаляване на CO2 със 70 млн.тона вследствие на политиката
за биогоривата на ЕС е нищожно в сравнение с 270-те млн.тона емисии CO2 вследствие от непряка промяна в начина
на земеползване. Дори и при по-консервативните агроикономически модели промяната в начина на земеползване
води до 70 млн.тона емисии на CO2, което означава, че няма нетна въглеродна полза.
Според изследването въздействията на непряката промяна в начина на земеползване могат да бъдат частично
смекчени, ако се осигури допълнително усвояване на въглерод – например увеличаване на реколтата или увеличаване на производителността на изоставените или деградирали земи по устойчив начин и без вреда за биоразнообразието. Негативните ефекти може да бъдат избегнати и чрез използването на отпадъчни материали за биогорива
– при това производство не се изисква никаква земя и то не е в конфликт с по-ефективните начини за използване.
Нужни са строги политики, които да посочат правилните решения на бизнеса.
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Изводи
и препоръки

Биоенергията и биогоривата могат да допринесат за смекчаване на измененията в климата, но само ако използваме технологии и
суровини, които наистина осигуряват своевременни спестявания на емисии от парникови газове. Първата стъпка от решаваща
важност е коректното отчитане на емисиите.

Финансовата криза ни научи, че основаването на дадена политика на манипулирани
изчисления не е добра идея; това се отнася
с еднаква сила както за финансовите сметки, така и за изчисляването на въглерода.
Двете представени изследвания разкриват, че ако не
се предприеме комплекс от спешни мерки, е много вероятно политиката на ЕС за възобновяемата енергия –
ключова политика на Съюза в борбата с измененията в
климата – да доведе до увеличаване на въглеродните
емисии. Ако държим политиката на ЕС за климата да
остане ключова, нарастването на капацитета на ВЕИ
трябва да бъде съпътствано от строги политики за увеличаване на енергийната ефективност и намаляване
на потреблението. При развитието на капацитета за
възобновяема енергия ще трябва да се вземат предвид
всички физически ограничения, които поставя околната среда.
В момента Европейската комисия изготвя оценка на
ефекта на породената от употребата на биогорива непряка промяна в начина на земеползване и предложение за разрешаване на проблема. Без коректно изчисляване на емисиите вследствие на непряката промяна
в начина на земеползване има голяма вероятност употребата на биогорива да подкопае усилията на ЕС за
борба с измененията в климата.
Според изследването единствената възможна политическа мярка за осигуряване на намаляване на емисиите в
краткосрочен план е прилагането на „фактора на непряката промяна в начина на земеползване“. Подобен фактор
би коригирал надценените ползи за климата от биогоривата, като би взел предвид всички емисии, произхождащи
от използването на площите, в това число и причинените от непряката промяна в земеползването. Актуалните
стойности вече могат да бъдат изчислени за най-често срещаните суровини, а за останалите може да се използва
зададената стойност на фактора – 60 гр CO2/МДж – до момента, в който може да бъдат определени актуалните
стойности. Зададените стойности могат да бъдат намалени или премахнати, когато се осигури доказателство, че
суровината не използва земя, а резултат например от преработката на отпадъци или произлиза от увеличена реколта на насажденията.
Ситуацията по отношение на биомасата за енергийни нужди е по-проблематична, тъй като Европейската комисия
наскоро взе решение против изготвянето на законово обвързващи критерии за устойчивост преди 2012 г. в най-ранния случай. От жизненоважно значение е Европейската комисия да преосмисли това си решение и да наложи строги
задължителни стандарти за устойчивост, в това число минимални прагове за спестяване на емисии на парникови
газове.
С оглед на спешната необходимост от намаляване на емисиите на парникови газове в краткосрочен план, тоест в
близките 10-40 години, класифицирането на дадена биомаса като такава, която отговаря на целта за 20% ВЕИ, трябва да се допуска единствено за биомаса, която осигурява положителни стойности на парникови газове в сравнение
с изкопаемите горива в рамките на 20-годишен период. На практика това означава биоенергията да се ограничи до
определени суровини и до случаите, когато употребата на биомаса не е в конфликт с други начини на земеползване, до нови площи изоставени земи с ниска природна стойност или до биомаса от грижливо стопанисвани гори, в
които увеличението на биомасата е резултат от устойчиво управление.
Производството на биоенергия може да окаже много сериозни въздействия върху биоразнообразието, водите и други природни ресурси, както и върху самия човек. Въвеждането на изчерпателни, изрични, законово
обосновани и добре приложени стандарти за устойчивост е от жизненоважно значение, ако искаме да бъдем
сигурни, че биоенергията наистина ще отговаря на определението „зелена енергия“.
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БДЗП – за благоденствието
на птиците,
природата и хората
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е природозащитна гражданска организация, която от 1988 г. работи за опазването на дивите птици и българската природа.
Ние опазваме птиците чрез преки природозащитни дейности, например охрана на гнезда
на световно застрашени видове като царския орел и подхранване на последните останали
лешояди в България.
Ние опазваме най-ценните места за птиците – орнитологично важни места и защитени
зони от мрежата Натура 2000, – за да могат те да оцелеят, когато гнездят, мигрират, зимуват или почиват по време на дългите си прелети.
Ние помагаме на малките и средните предприятия и земеделските производители да
въвеждат и прилагат екологично устойчиви практики за производство и дейности с положителен ефект върху биологичното разнообразие.
Всяка година над 30 000 души посещават нашите природозащитни центрове „Пода“ край
Бургас и „Източни Родопи“ в гр. Маджарово.
Над 9000 ученици, студенти и граждани участват в утвърдили се вече инициативи на
БДЗП, като Европейски дни на птиците, Жива пролет, По следите на птиците.
БДЗП е партньорът за България на BirdLife International – най-старата световна организация за защита на птиците.
БДЗП е членска организация с централен офис в София, пет регионални офиса в страната, два природозащитни центъра и три клона в чужбина.
Като част от партньорската мрежа на BirdLife БДЗП подкрепя усилията на европейско и
национално ниво за разработването и прилагането на устойчива политика в борбата с измененията в климата, която не оказва негативно влияние върху естествените екосистеми
и биоразнообразието.
БДЗП поддържа заложената цел за 20% дял на ВЕИ от крайното потребление на енергия до
2020 г. като една от най-важните мерки срещу климатичните промени. Смятаме обаче, че
екологични гаранции и предпазни мерки (като напр. критерии за устойчиво ползване на
биомасата за енергийни цели) трябва да се прилагат при производството на енергия от
всички източници на възобновяема енергия, и по-специално в случаите, когато те оказват влияние върху природните ресурси, биоразнообразието и човека. Повече внимание
трябва да бъде отделено и на мерките за намаляване на емисиите от парникови газове
(например чрез използването на електрически автомобили), както и на съкращаване на
потреблението на енергия чрез повишаване на енергийната ефективност (напр. на сградите). Трябва да бъде подпомогната и адаптацията към измененията в климата на природните екосистеми, които играят решаваща роля при поглъщането и съхранението на
въглерода и по този начин спомагат за нашата защита от изменението на климата.
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