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праВОВе регулюВання ВикОриСТання бІОенергеТики  
В ЄВрОпейСькОму СОюзІ

анотація. Стаття присвячена дослідженню питання регулювання такої галузі енергетики, як біоенерге-
тика, у правовому полі Європейського Союзу. Аналіз розроблений в контексті Директиви 2009/28/ЄС та 
досить нової Директиви 2018/2001 щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел. 
У статті також йде мова про «критерії сталості», які були впроваджені Директивою 2009/28/ЄС та статис-
тику щодо частки споживання біоенергетики в державах-членах Європейського Союзу. Зокрема, автор ро-
бить акцент на нових положеннях, які були впровадженні у зв’язку із прийняттям Директиви 2018/2001. 
Також досить детально було досліджено вплив цих положень на енергетичну галузь Європейського Союзу 
та в цілому на навколишнє середовище його держав-членів. Особливу увагу приділено позиціям науков-
ців та нещодавньому судовому позову щодо прийняття Директиви 2018/2001.
ключові слова: біоенергетика, критерії сталості, відновлювані джерела енергії, біомаса, принцип 
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legal regulaTIOn Of The use Of bIOenergy In The eurOpean unIOn
summary. The article is devoted to the study of regulation of such field of energy as bioenergy in the legal 
field of the European Union. The analysis is developed in the context of Directive 2009/28 / EC and the fairly 
new Directive 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources. Generally, definitions 
to such basic terms as «biomass» and «bioenergy» were given. The article is also referred to the «sustainability 
criteria» introduced by Directive 2009/28 / EC and to the statistics on the share of bioenergy consumption in 
the Member States of the European Union. In addition this statistics provides an indication of the proportion 
concerning consumption of biofuels, bioelectricity and biomass. Furthermore, the author describes advantages 
of the application of «support schemes» that were implemented in Directive 2009/28 / EC by Member States 
at the national level. The role of Directive 2015/1513 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of 
petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewa-
ble sources was also mentioned. In particular, the author focuses on the new provisions that have been imple-
mented in accordance with the adoption of Directive 2018/2001. Indirect land use change factors applied to the 
production of biofuel, bioliquids and biomass fuels were analyzed. The impact of these provisions on the energy 
sector of the European Union and in general on the environment of its Member States has also been thoroughly 
investigated. Particular attention is paid to the positions of scientists which examined the influence of Direc-
tive 2018/2001 on the climatic situation in Europe and the recent lawsuit (EU Biomass Legal Case) against 
the European Union concerning the adoption of Directive 2018/2001. Thus, the article describes the negative 
and positive impact that is caused on the environment through the use of biomass. Moreover the author notes 
some practical provisions from the above-mentioned directives that can be applied in the Ukrainian legislation.
Keywords: bioenergy, sustainability criteria, renewable sources of energy, biomass, precautionary principle, 
the principles of preventive action. 

Постановка проблеми. Загострення клі-
матичної кризи привертає все більш ваго-

му увагу урядів держав до пошуку різноманітних 
можливостей подолання даної проблеми. З огля-
ду на це, все більш розповсюдженим є викорис-
тання відновлюваних джерел енергії. Відтак, як 
правило, виділяють наступні види відновлюва-
ної енергетики: вітроенергетика, гідроенергети-
ка, сонячна енергетика, геотермальна енерге-
тика та біоенергетика. Так, відповідно до даних 
Євростату у 2017 році відновлювана енергетика 
склала 17,5% від усієї споживаної енергії в Євро-
пейському Союзі (далі – ЄС) [1]. Відтак, проблема 
регулювання та дослідження окремих галузей 
відновлюваної енергетики викликає неабияку 
зацікавленість з боку правників задля визна-
чення проблем та перспектив кожної галузі, що 
матиме, у свою чергу, вагоме значення у прак-
тичному застосуванні. 

Так, біоенергетика на даний момент зали-
шається головною галуззю з усіх джерел від-

новлювальної енергетики. Згідно з даними 
Європейської Комісії частка біоенергетики у від-
новлюваній енергетиці становить 59,2% [2, с. 2]. 
Тому ті правові механізми, які впроваджуються 
для регулювання енергетичної галузі в ЄС, по-
требують особливого аналізу.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на те, що відновлювані джерела 
енергії, а, в особливості, біоенергетика, відносно 
нещодавно отримали широке розповсюдження, 
питання їх доцільності, недоліків та переваг ви-
користання є досить дискусійним у науковому 
середовищі. Зокрема, цю тему досліджували такі 
вітчизняні науковці: О.А. Трегуб, А.О. Олефір, 
Т.В. Курман. В рамках права ЄС цим питанням 
займались Е. Смітс (Edward Smeets), Ж. Даль-
ман (Jean-François Dallemand), С. Стетмен (Sarah 
L. Stattman), А. Гупта (Aarti Gupta) та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Враховуючи те, що біо-
енергетика є досить новітньою галуззю енерге-
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тики, питання її юридичного врегулювання не 
є детально дослідженим, особливо в українській 
доктрині. Враховуючи прагнення України до 
інтеграції з ЄС у всіх галузях, що також в себе 
включає адаптацію національного законодав-
ства до енергетичного acquis Союзу, не можна 
нехтувати тими правовими актами, що безпосе-
редньо стосуються регулювання використання 
біоенергетики в державах-членах ЄС. З огляду 
на це, необхідним є встановити можливі проб-
леми, перспективи та насамперед майбутні на-
слідки від такого регулювання. Саме тому слід 
зосередитись на оцінці європейського правового 
доробку у відповідній сфері, аби надалі розуміти, 
як це може бути імплементовано вже в україн-
ські нормативно-правові акти.

мета статті. Головною метою даної статті 
є дослідження особливостей правових засад ви-
користання біоенергетики у Європейському Сою-
зі, визначити існуючі проблеми та перспективи, 
можливі шляхи вдосконалення юридичних норм 
ЄС у цій галузі, які також підлягатимуть засто-
суванню і в українській правовій системі. 

Виклад основного матеріалу. Досліджую-
чи місце біоенергетики у правовому полі ЄС, слід 
насамперед визначити основні поняття. Так, 
згідно зі ст. 2 Директиви 2018/2001 Європей-
ського Парламенту та Ради щодо стимулювання 
використання енергії з відновлюваних джерел 
від 11.12.2018 р., «біомаса означає здатну до біо-
логічного розкладу, частку продуктів, відходів 
та залишків біологічного походження з сіль-
ського господарства, включаючи речовини рос-
линні та тваринні, з лісової та суміжних галузей 
промисловості, включаючи рибне господарство 
та аквакультуру, а також біорозкладні відходи, 
включаючи промислові та побутові відходи біо-
логічного походження» [3]. Відповідно, біоенер-
гетика – це галузь енергетики, для вироблення 
якої використовується біомаса. У цьому контексті 
слід відмітити, що за допомогою біомаси виготов-
люється біопаливо, яке може використовуватись 
як самостійно, так і в комбінації з іншими вида-
ми палива [4, с. 50]. 

По суті, першим основоположним документом, 
який би регулював використання відновлюваль-
них джерел енергії, а, відповідно й біоенергети-
ки, була Директива 2009/28/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради щодо стимулювання ви-
користання енергії з відновлюваних джерел від 
23.04.2009 р., або, як її ще називають «RED – 1» 
[5]. Вона була впроваджена на 10-річний термін, 
з 2010 до 2020 року. Ця Директива спрямова-
на на забезпечення сталого виробництва й ви-
користання біопалива та поступову заміну ним 
викопного палива. Також вона забороняє вироб-
ництво сировини для біопалива на територіях, 
що відзначаються надзвичайно високим біоріз-
номаніттям, з високими запасами вуглецю та на 
торф’яних родовищах. Більш того, вона впро-
ваджує «критерій сталості» для перевірки похо-
дження й сертифікації біопалива та біорідин, не-
залежно від того, де вони виробляються: в межах 
ЄС чи в інших країнах.

Такі положення були розроблені з метою до-
сягти до 2020 року частки споживання енергії 
у державах-членах ЄС з відновлювальних дже-
рел у 20%, а також задля заміни 10%-частки спо-

живання транспортом енергії з викопних джерел 
на енергію з відновлювальних джерел, про що 
свідчить ст. 3 Директиви 2009 року [5].

Також для визначення конкретних заходів 
досягнення даних цілей було впроваджено по-
няття «режим надання допомоги», що означає 
«будь-який інструмент, режим або механізм, що 
застосовується будь-якою державою-членом або 
будь-якою групою держав-членів та признача-
ється для заохочення до використання енергії, 
що була видобута з відновлюваних джерел за-
вдяки скороченню вартості цієї енергії шляхом 
збільшення ціни реалізації або обсягу закупівлі 
цієї енергії, шляхом застосування зобов’язання 
використовувати цей тип енергії або будь-якого 
іншого заходу стимулювання; останній включає, 
але не обмежується, допомогу на інвестування, 
скорочення податків або звільнення від сплати 
податків, відшкодування податків, режими на-
дання допомоги, пов’язані із зобов’язанням вико-
ристовувати енергію, видобуту з відновлюваних 
джерел, враховуючи ті, що використовують зеле-
ні сертифікати та режими прямої підтримки цін, 
враховуючи спеціальні закупівельні ціни та ви-
плати премій» [6].

Директива «RED – 1» та пов'язані з нею пра-
вові акти, положення, норми та стандарти за-
клали основи для нового (гібридного) підходу 
до управління біопаливом в межах ЄС, де мало 
місце поєднання державних стандартів та при-
ватних ініціатив щодо сертифікації регулювання 
доступу на ринок біопалива в ЄС [7, с. 2].

У цьому питанні доцільним є також згадати 
про Директиву 2015/1513 Європейського Парла-
менту та Ради, що доповнює Директиву 98/70/ЄС  
щодо якості бензину та дизельного пального 
та доповнює Директиву 2009/28/ЄС стосовно сти-
мулювання використання енергії з відновлю-
ваних джерел від 09.09.2015 р., адже вона вста-
новлює чітку законодавчу базу щодо вироблення 
та використання біопалива, при цьому захищаю-
чи існуючі інвестиції у транспортному секторі [8]. 

Як вже зазначалось, впровадження даної Ди-
рективи врешті призвело до того, що в 2016 році 
частка відновлюваної енергетики в ЄС досягла 
17%, з них – біоенергетика складала більше поло-
вини (59,2%). Споживання біоенергетики в свою 
чергу поділялось на 3 складові: транспортні біо-
палива (12%), біоелектрика (13,4%) та біомаса 
(74,6%) [2, с. 1–3]. 

За тими ж даними 2016 року, Німеччина, 
Франція, Італія, Швеція та Великобританія 
є п'ятьма країнами-членами ЄС, що найбільше 
споживають біоенергетику за показником вало-
вого внутрішнього споживання, враховуючи як 
внутрішнє виробництво, так і імпорт носіїв біо-
енергетики. Ці країни також зазнали найвищий 
рівень зростання споживання біоенергетики 
протягом 2005-2016 років. За цей же період спо-
живання біоенергетики в ЄС збільшилося більш 
ніж на 60%. З іншого боку, країни Скандинавії 
та Балтії, а також Австрія є найбільшими спожи-
вачами на душу населення [2, с. 4].

24 грудня 2018 року набула чинності нова 
Директива 2018/2001 Європейського Парла-
менту та Ради щодо стимулювання використан-
ня енергії з відновлюваних джерел, так звана 
«RED – 2». Держави-члени ЄС мають її імплемен-
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тувати у своє внутрішнє законодавство до 30 черв-
ня 2021 року. Ця Директива сприяє подальшому 
розвитку відновлюваної енергетики в ЄС, що має 
на меті також надати більшу впевненість для ін-
весторів. Її головна мета викладена в статті 3, а 
саме: «Держави-члени колективно забезпечують 
те, щоб частка енергії з відновлюваних джерел 
у валовому кінцевому споживанні енергії Союзу 
до 2030 року становила щонайменше 32%» [5]. 
Задля цього Директива передбачає низку захо-
дів, що сприяють подальшому розвитку віднов-
люваних джерел енергії у секторах електроенер-
гії, опалення й охолодження та транспорту, аби 
зменшити на загальному рівні викиди парнико-
вих газів, при цьому покращуючи енергетичну 
безпеку та посилюючи технологічне та промисло-
ве лідерство Європи у галузі відновлюваної енер-
гетики та, таким чином, створюючи робочі місця 
для європейців [9]. Щодо «критерію сталості», то 
слід відзначити, що Директива посилює його роль 
та встановлює додатковий критерій для біопали-
ва. Окрім того, вона впроваджує новий підхід для 
подолання викидів внаслідок «непрямої зміни 
землекористування» (Indirect Land Use Change – 
ILUC), пов'язаних з виробництвом біопалив, біо-
рідини та біомасових палив. Так, Директивою 
«RED – 2» також передбачено обов’язок для дер-
жав-членів встановити конкретне обмеження, 
яке буде поступово зменшуватись до нуля, що 
стосується вироблення біопалив, біорідин та біо-
масових палив з харчових та кормових культур на 
землях з високим запасом вуглецю [10].

Також було започатковано ряд положень, які 
пов’язані із розповсюдженням використання від-
новлюваної електрики у транспортному секторі. 
Зокрема, це вбачається можливим через розви-
ток галузі електричного транспорту, що стало 
новацією у порівнянні з 2009 роком. Більш того, 
статтею 25 запроваджено, що «в транспортному 
секторі кожна держава-член зобов’язує поста-
чальників палива забезпечити, щоб мінімальна 
частка відновлюваної енергії в кінцевому спожи-
ванні енергії в транспортному секторі становила 
щонайменше 14% до 2030 року» [5]. Такі поло-
ження також впливатимуть на збільшення вико-
ристання біоенергетики серед держав-членів ЄС.

Однак, ситуація із впливом «RED – 2» на еколо-
гію в ЄС є доволі спірною. Так, 4 березня 2019 року 
щодо ЄС було подано позов до Суду Загального 
суду. Позивачі з 6 країн (Естонії, Ірландії, Фран-
ції, Румунії, Словаччини та США) стверджують, 
що Директива матиме зворотній ефект, навпаки 
прискорюючи спустошення лісів та значно по-
силюючи парниковий ефект через те, що вона не 
враховує викиди вуглекислого газу від спалю-
вання деревного палива. Справа аргументується 
тим, що ухвалюючи Директиву та встановлюючи, 
таким чином, мету досягти 32% споживання енер-
гії з відновлюваних джерел до 2030 року, Комісія, 

Європарламент та Рада не взяли до уваги наявні 
наукові та технічні дані з приводу потенціальної 
шкоди для екосистеми, яка буде завдана спалю-
ванням лісової біомаси. У підсумку, виникла си-
туація, коли через «RED – 2» зросла вирубка лісів 
в Європі та Північній Америці, аби задовільнити 
зростаючий попит на деревну біомасу [11]. Тобто 
проігнорувавши висновки експертів, Директива 
оминає принцип запобігання та принцип превен-
тивної дії, як цього вимагає стаття 191 Договору 
про функціонування Європейського Союзу та в ці-
лому суперечить цій статті. Зокрема, це стосується 
положення, викладеного у частині 1, а саме: «По-
літика Союзу в сфері навколишнього середовища 
сприяє збереженню, захисту та поліпшенню якості 
навколишнього середовища; охороні здоров’я лю-
дей… і, зокрема, боротьбі зі зміною клімату» [12]. 

Справді, як стверджує група вчених з Прин-
стонського, Стенфордського, Гумбольдтського 
університетів та Постдамського інституту дослід-
ження кліматичних змін, Директива навряд чи 
докорінно змінить кліматичну ситуацію в Європі 
на краще [13, с. 2–3]. Це пов’язано з тим, що спа-
лювання біомаси виділяє стільки ж вуглекислого 
газу в повітря, як і спалювання будь-якого іншо-
го палива. Хоча Директива неодноразово вказує 
на мету збереження біорізноманіття, але те, що 
її положення дозволять забезпечити цей захист, 
дуже малоймовірно. Заборона на заготівлю та пе-
реробку деревини безпосередньо для біоенергети-
ки стосується лише перестійних лісів, що є лише 
невеликою часткою всіх лісів. Тобто виходить си-
туація, коли європейські споживачі та держави-
члени платять більше за біопаливо, при цьому за-
вдаючи шкоду навколишньому середовищу.

Висновки і пропозиції. Враховуючи все 
вищезазначене, можна зробити висновок, що 
незважаючи на всю прогресивність ЄС у право-
вому регулюванні використання джерел віднов-
люваної енергії, не можна однозначно говорити 
про ефективність та позитивний вплив такого 
регулювання. В першу чергу, це якраз і стосу-
ється біоенергетики та, зокрема, біомаси. Таким 
чином, можна стверджувати, що використання 
біопалива, виготовленого з деревинної сировини 
потребує перегляду, адаптації до сучасних вимог 
та є в цілому досить неоднозначним. В своїх нор-
мативно-правових актах ЄС передусім спираєть-
ся на кількісний критерій, забуваючи про якість 
тих самих відновлюваних джерел енергії.

Однак, разом з тим, обидві Директиви містять 
достатньо позитивні положення. Наприклад, 
щодо запровадження «критерію сталості» для 
біопалива та біорідин, це вже не є новацією, про-
те впровадження цього критерію свого часу було 
досить прогресивним рішенням. І наразі, можна 
говорити, про те, що українське законодавство 
теж має перейняти європейський досвід у забез-
печенні сталості біопалива. 
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