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На 24 април 2009 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 262 от Договора за 
създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален 
комитет относно: 
 

„Доклад за напредъка в областта на възобновяемата енергия: Доклад на 
Комисията съгласно член 3 от Директива 2001/77/ЕО, член 4, параграф 2 от 
Директива 2003/30/ЕО и относно изпълнението на Плана за действие на ЕС за 
биомасата, COM(2005)628“ 
СOM (2009) 192 окончателен. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 12 октомври 2009 г. (докладчик: г-жа Andrei). 
 
На 457-ата си пленарна сесия, проведена на 4 и 5 ноември 2009 г. (заседание от 
4 ноември  2009  г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище с 97 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК счита, че изменението на климата е една от най-сериозните заплахи за околната 

среда, обществото и икономиката, пред които е изправена планетата, и неговото 
въздействие може да бъде смекчено само с бързи и отговорни мерки от страна на 
всички държави. Обаче ЕС и държавите-членки на ЕС би следвало да продължат да 
бъдат движеща сила за провеждане на амбициозна политика в областта на климата. 
Използването на възобновяеми ресурси би могло да бъде един от основните 
инструменти за намаляване на парниковите газове и за осигуряване на енергийна 
независимост и сигурност на доставките за Европа. 

 
1.2 Комитетът е обезпокоен от факта, че е малко вероятно ЕС да постигне набелязаните за 

2010 г. цели, определени в Директива 2001/77/ЕО и Директива 2003/30/EО, и 
настоятелно приканва държавите-членки да предприемат отговорни мерки и да 
положат всички усилия, за да постигнат договорените цели до 2010 г. 

 
1.3 ЕИСК подчертава необходимостта от единна и дългосрочна енергийна стратегия на ЕС. 

Освен това пазарът на електроенергия се нуждае от стабилна и предсказуема 
дългосрочна регулаторна рамка. 
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1.4 Секторът на енергията от възобновяеми източници ще предложи редица възможности 
за създаване на работни места в Европа и за регионално развитие. 

 
1.5 Освен това би следвало да се направи по-добра оценка на допълнителния финансов 

натиск върху семейните бюджети. 
 

1.6 Земеделските стопани и МСП биха могли да играят основна роля в сектора на 
енергията от възобновяеми източници. 

 

1.7 Комитетът заявява отново, че първият приоритет в транспортния сектор следва да бъде 
енергийната ефективност, като на второ място може да бъде използването на 
биогорива, при условие че този метод на производство се окаже устойчив. 

 

1.8 За да постигнат своите цели, държавите-членки следва да диверсифицират 
използваните технологии, като използват нови двигатели в транспортния сектор и 
инвестират повече в алтернативни горива като биогорива от второ и трето поколение и 
насърчават и подкрепят по-нататъшната научноизследователска и развойна дейност. 

 

1.9 За да се направи интегрирана оценка на потенциала на биогоривата и за да се избегне 
използването на качествена селскостопанска земя и на области, които представляват 
ценност от гледна точка на биологичното разнообразие, ЕИСК предлага всяка държава-
членка да изготви и представи карта, на която да бъдат посочени областите, подходящи 
за отглеждане на енергийни култури. 

 

1.10 Поради опасения, свързани с бъдещия натиск по отношение на експлоатацията на 
горите, ЕИСК препоръчва важните стъпки и решения относно използването на биомаса 
за производство на енергия да се взимат само след въвеждането на подходяща система 
за мониторинг. 

 

1.11 Комисията следва да разгледа въпроса за отпускане на подходящо финансиране за 
повишаване на обществената информираност и съзнание на гражданите на ЕС по 
въпросите, свързани с енергията. Следва да бъде предоставено допълнително 
финансиране, за да се гарантира наличието на експерти в областта на енергийната 
ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници. 

 
Следва да се предложи и да се заяви отново,че бюджетите за НИРД в областта на 
енергията от възобновяеми източници трябва да се запазят и увеличат въпреки 
финансовата криза, която се отразява върху държавите-членки и ЕС; в противен 
случай всяка независимост по отношение на други сили може бързо да бъде загубена. 

 

1.12 В следващите доклади за напредъка Европейската комисия следва да разгледа също и 
възможността за мониторинг и докладване относно преработката и рециклирането на 
съоръженията за производство на енергия от възобновяеми източници, които са 
достигнали до края на жизнения си цикъл. 
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2. Въведение 
 

2.1 На 24 април 2009 г. Комисията прие Съобщение COM(2009)192 окончателен, 
озаглавено „Доклад за напредъка в областта на възобновяемата енергия“, придружено 
от по-подробен Работен документ на Комисията SEC(2009) 503 окончателен. 
„Съобщението припомня европейската политическа рамка за възобновяемата 
енергия: значението на възобновяемата енергия за постигането на целите, свързани с 
изменението на климата и устойчивостта, подобряването на сигурността на 
енергийните ни доставки и развитието на иновационна европейска енергетика от 
възобновяеми източници за създаване на работни места и богатство за Европа“. 

 
2.2 Съгласно Директива 2001/77/EО и Директива 2003/30/EО Комисията определи цели за 

2010 г., свързани с дела на електроенергията от възобновяеми източници и дела на 
енергията от възобновяеми източници, използвана в транспортния сектор. В 
съответствие с тези директиви държавите-членки на ЕС трябва да представят годишни 
доклади с анализ на напредъка по отношение на техните национални ориентировъчни 
цели, а ЕК трябва да прави преглед на постигнатия напредък на всеки две години. 
Освен това през 2005 г. беше приет План за действие на ЕС за биомасата1, 
предназначен да привлече вниманието върху специфичната необходимост държавите-
членки да разработят европейските ресурси от биомаса. 

 
2.3 На държавите-членки беше предоставена свободата да изберат предпочитан механизъм 

за подкрепа, за да постигнат своите цели. 
 
2.4 В последния доклад за напредъка се отбелязва слабият напредък през последните две 

години, като само две държави-членки вече постигнат своите цели. Това потвърждава 
предишния анализ, според който е малко вероятно ЕС да постигне целите, набелязани 
за 2010 г. ЕС би могъл да постигне дял на възобновяемите източници в потреблението 
на електроенергия от 19%, вместо 21%, а делът на възобновяемите енергийни ресурси в 
транспортния сектор би могъл да достигне 4% вместо 5,75%. 

 
2.5 В доклада се изследват причините и се пояснява, че в новата Директива за 

възобновяемата енергия (2009/28/EО)2, договорена в рамките на пакета от мерки за 
енергетиката и изменението на климата, се разглеждат всички опасения, изтъкнати в 
доклада, и се предоставя солидна основа за премахване на пречките и повишаване на 
дела на енергията от възобновями източници през следващите 10 години. 

 

                                                      
1

 COM(2005)628 „План за действие за биомасата“. 

2
 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16. 
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3. Документи на Комисията 
 
3.1 Енергия от възобновяеми източници за производството на електроенергия 
 
3.1.1 Съобщението на Комисията предоставя информация за докладите за напредъка, като по 

отношение на електроенергията насочва вниманието към данните от 2004 г. до 2006 г., 
а по отношение на биогоривата – към данните от 2007 г. 

 
3.1.2 Данните показват, че през 2006 г. делът на енергията от възобновяеми източници в 

крайното потребление на електроенергия в ЕС е бил 15,7%, което представлява 
увеличение спрямо 2004 г., когато този дял е бил 14,5%. Определената за 2010 г. цел – 
този дял да достигне 21%, няма да бъде постигната, ако не се положат значителни 
допълнителни усилия. Само две страни, Унгария и Германия, са постигнали целите си 
за 2010 г., шест държави-членки са постигнали по-голям напредък по отношение на 
целите си за 2010 г. от средния за Европа, но при седем държави се наблюдава застой 
или реално намаляване на техния дял. 

 
3.1.3 Разнообразието от използваните технологии беше ограничено. Най-голям ръст се 

наблюдава при използването на твърда биомаса и вятърна енергия. 
 
3.1.4 Отбелязаните разлики в напредъка се дължат на различията в 27-те използвани 

програми за подпомагане. В тях са включени различни политически инструменти, сред 
които: преференциални тарифи; схеми за изплащане на премии; зелени сертификати; 
освобождаване от данъци; задължения, наложени на доставчиците на гориво; политика 
в областта на обществените поръчки и научноизследователска и развойна дейност. 
Непоследователност и бързи промени в политиките и бюджета възпрепятстват 
развитието на проектите, свързани с електроенергия от възобновяеми източници. 

 
3.1.5 Основните проблеми при изпълнението са свързани с административните пречки и 

достъпа до мрежата: недостатъчен мрежови капацитет, липса на прозрачност на 
процедурите за свързване към мрежата, високи разходи за свързване и продължителни 
срокове за получаване на разрешително за свързване към мрежата. Тези основни 
пречки възникват по-често поради ограничения в административните и други ресурси, 
отколкото поради технологично обусловени ограничения. 

 
3.1.6 Освен това в някои държави-членки разходите за свързването към мрежата и нейното 

разширяване и тарифите, практикувани от някои оператори на преносни и 
разпределителни системи, продължават да бъдат по-благоприятни за традиционните 
производители в ущърб на новите, често децентрализирани, по-малки производители 
на електроенергия от възобновяеми източници. Това възпрепятства създаването на 
работни места и растежа на местно и регионално равнище. 
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3.1.7 Режимът на гаранции за произход все още не е въведен напълно от всички държави-
членки поради проблеми, свързани с надеждността, двойното отчитане и риска от 
продажба на една и съща енергия на две различни групи потребители. Това оказа 
отрицателно въздействие върху потребителския пазар на енергия от възобновяеми 
източници като цяло. 

 
3.2 Енергия от възобновяеми източници за транспортния сектор 
 

3.2.1 В Директивата за възобновяемата енергия в транспорта (Директива 2003/30/ЕО) се 
изисква държавите-членки да определят цели за 2005 г. и 2010 г. по отношение на 
дяловете енергия от възобновяемите източници, които да заменят нефта и дизеловото 
гориво в транспорта, с отправни референтни стойности съответно 2% и 5,75%. 
Докладът за напредъка от януари 2007 г.3 показа, че през 2005 г. делът на биогоривата в 
ЕС е достигнал 1%, като единствено Германия и Швеция са постигнали референтните 
цели. 

 

3.2.2 Съгласно докладите на държавите-членки през 2007 г. биогоривата са представлявали 
8,1 милиона тона нефтен еквивалент или 2,6% от общото количество гориво, 
изразходвано за транспорт в ЕС. През 2007 г. биодизелът се е равнявал на 
6,1 милиона тона нефтен еквивалент и неговият дял от възобновяемите горива в 
транспорта е бил 75%, като 26% от биодизела са били внесени. Биоетанолът е 
представлявал 1,24 милиона това нефтен еквивалент или 15% от възобновяемите 
горива в транспорта, 31% от които са били внесени, а останалите 10% представляват 
чисто растително масло, изразходвано в Германия, Ирландия и Нидерландия, и биогаз, 
изразходван в Швеция. 

 

3.2.3 През 2006 г. и 2007 г. Германия, Франция, Австрия, Швеция и Обединеното кралство са 
били петте най-големи потребители на биогорива, като потреблението им възлиза 
съответно на 87% и 81% от общото количество биогорива в ЕС. Няма регистрирано 
потребление на други видове енергия от възобновяеми източници в транспортния 
сектор. Използването на водород от различни източници остава незначително; малко 
количество електроенергия от възобновяеми енергийни източници се използва в 
автомобилния транспорт. 

 

3.2.4 Нетният внос на биоетанол е нараснал от 171 хиляди тона нефтен еквивалент през 
2005 г. на 397 хиляди тона нефтен еквивалент през 2007 г. Спада делът на 
произвеждания в ЕС биодизел. Търговският баланс на ЕС по отношение на биодизела 
се промени от положителен през 2005 г. (износ на 355 хиляди тона) на отрицателен 
през 2007 г. (внос на 1,8 милиона тона биодизел). Основна причина за тази промяна 
беше по-ниската цена на метиловия естер на соевото масло от САЩ и на етанола, 
произвеждан от захарна тръстика в Бразилия и Аржентина. 

 

                                                      
3

 COM (2006)845 Доклад за напредъка в областта на биогоривата. 
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3.2.5 Най-широко използваните инструменти от държавите-членки за насърчаване на 
биогоривата са данъчните облекчения и задълженията за използване на биогорива. 
През 2005-2006 г. всички държави-членки освен Финландия са използвали 
освобождаването от акцизен данък като основна мярка за подкрепа и само три страни 
са прибягнали до задължението за използване на биогорива. От 2007 г. над половината 
от държавите-членки въведоха изискването за задължително производство на смесени 
горива с добавяне на биогорива, в повечето случаи съчетано с частично облагане с 
тенденция към увеличаване. Някои страни използват механизъм на квоти и търгове. 

 
3.2.6 Освен това някои държави-членки насърчават използването на биогоривата 

посредством специфични мерки. Тези политически инструменти включват мерки, 
свързани със земеделието, като производството на суровини, и с промишлеността, 
където се извършват необходимите за производството на междинния и крайния 
продукт операции, както и мерки, свързани с разпределението на биогоривата и със 
закупуването и поддръжката на коли и моторни превозни средства, които използват 
биогорива. 

 
3.3 Икономическо въздействие и въздействие върху околната среда 
 
3.3.1 От икономическа гледна точка нарасналото използване на биогорива допринесе за по-

голямата сигурност на доставките посредством намаляването на зависимостта от 
изкопаеми горива и диверсифицирането на микса на горива в ЕС. 

 
3.3.2 Секторите на биомасата и биогоривата допринесоха и за икономиката на ЕС, като 

създадоха допълнителни работни места През 2005 г. използването на биомаса извън 
мрежата означава 600 000 работни места, биомасата в рамките на мрежата и 
биогоривата допринасят с над 100 000 работни места, а използването на биогаз – с 
близо 50 000. Освен това селското стопанство и горското стопанство са важен източник 
на гориво за технологиите, свързани с биомасата. 

 
3.3.3 Намаляването на емисиите на парникови газове в ЕС в нетно изражение в резултат на 

пуснатите на пазара и потребени биогорива през 2006 г. и 2007 г. възлиза съответно на 
9,7 и 14 милиона тона еквивалент на CO2. Това означава, че потреблението на 
биогорива в ЕС е постигнато благодарение на повторното използване на наскоро 
изоставени земеделски земи или чрез забавяне на темпа на изоставянето на земи в ЕС. 

 
3.3.4 Въвеждането на биогоривата все още е по-скъпо от останалите технологии за 

намаляване на емисиите на CO2 в други сектори, но при нивото на развитие на 
днешните технологии все пак остава едно от осъществимите решения за намаляване на 
нарастващите емисии на CO2 в транспортния сектор. 
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3.4 Процедури при нарушение 
 
3.4.1 От 2004 г. досега Комисията е открила 61 производства срещу държави-членки за 

неизпълнение на Директива 2001/77/EО относно насърчаване на производството и 
потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния 
електроенергиен пазар. По 16 от тях все още няма решение. Въз основа на 
Директива 2003/30/EО относно възобновяемите енергии в транспорта, от 2005 г. досега 
Комисията е открила 62 производства за неизпълнение срещу държави-членки, много 
от които за неизпълнение на задълженията за докладване или несъответствие на 
националните цели на референтните стойности, определени от директивата. 

 
3.5 Енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане 
 
3.5.1 Този сектор представлява близо 50% от общото крайно потребление на енергия и 60% 

от общото крайно потребление на енергия от възобновяеми източници. Преобладава 
биомасата, но дял имат и слънчевата топлинна енергия и геотермалната енергия. 

 
3.5.2 Биомасата може да се използва за производството на топло- и електроенергия, както и 

под формата на „биогорива“, т.е. в транспорта. Затова през 2005 г. ЕС разработи Плана 
за действие за биомасата, в който бяха включени 33 мерки и беше изтъкната 
необходимостта от координиране на политиката. Поради същата причина настоящият 
доклад разглежда и постигнатия напредък в областта на биомасата. 

 
3.5.3 Сред факторите, възпрепятстващи увеличаването на използването на биомаса, са и 

пречки от административен и непазарен характер, например необходимостта от по-ясно 
и хармонизирано определение на термините, както и дългите и сложни от правна 
гледна точка процедури за получаване на разрешителни. 

 
3.5.4 Все още съществуват няколко административни пречки, които препятстват развитието 

на биоенергийни централи в държавите-членки на ЕС. Комисията направи сравнително 
проучване на разрешителните за производство на биоенергия, като анализира 
изискванията, свързани със сроковете в ЕС, и факторите, които влияят върху 
решението за издаване на разрешително. 

 
4. Общи бележки 
 
4.1 ЕИСК приветства съобщението на Комисията, в което се изтъква фактът, че 

необходимостта от нова и по-твърда законодателна рамка, включваща непрекъснат 
мониторинг и докладване, продължава да е налице. Някои от посочените пречки вече 
са били разгледани при изготвянето на новата директива относно енергията от 
възобновяеми източници и насоките за Националния план за действие. 

 



- 8 - 

TEN/394 - CESE 1698/2009   EN - YD/AZ-IP/YD/AZ/gd/ld .../... 

4.2 ЕИСК заявява отново, че напълно подкрепя използването на енергия от възобновяеми 
източници и осъзнава, че за да се постигнат амбициозните цели на Съвета (намаляване 
с 60-80% на емисиите на CO2, както и по-голяма енергийна самостоятелност), в 
средносрочна и дългосрочна перспектива е нужен далеч по-голям дял от предвидените 
за 2020 г. 20%4. 

 
4.3 ЕИСК подчертава необходимостта от единна и дългосрочна енергийна стратегия на ЕС. 
 
4.4 За да се постигнат целите на Общността по отношение на увеличаването на 

производството на електроенергия от възобновяеми източници, е необходимо 
обществеността да бъде по-добре информирана и образована, за да се получи нейната 
подкрепа. В тази връзка важна роля могат да изпълняват националните програми за 
подпомагане на развитието на сектора на енергия от възобновяеми източници. 

 
4.5 Секторът на енергията от възобновяеми източници предлага редица възможности за 

създаване на работни места в Европа. Проучване на WWF, озаглавено „Low carbon jobs 
for Europe“ („Работни места с ниски нива на емисии на въглероден диоксид“)5, 
показва, че най-малко 3,4 милиона работни места в ЕС са пряко свързани с енергията от 
възобновяеми източници, устойчивия транспорт и енергийно ефективните стоки и 
услуги. 

 
4.6 Производството на енергия от възобновяеми източници често зависи от местни или 

регионални малки и средни предприятия (МСП) и земеделски стопани. Инвестициите в 
енергия от възобновяеми източници на местно и регионално равнище предлагат 
значителни възможности за растеж и заетост в държавите-членки и техните региони. 
ЕИСК препоръчва да се предприемат мерки за регионално развитие и насърчава обмена 
на добри практики в производството на енергия от възобновяеми източници в рамките 
на инициативи за местно и регионално развитие и използването на фондовете на ЕС в 
тази област. 

 
4.7 През последните години Комисията задели значителни финансови средства в рамките 

на 6 РП и 7 РП6 за разработването на технологии за биогорива от второ поколение. В 
рамките на програмата „Интелигентна енергия − Европа ІІ“ също бяха посочени добри 
практики за насърчаване на бионергията в държавите-членки на ЕС. Понастоящем ЕС 
би трябвало да се преориентира от иновационни примери към мултиплициране на най-
добрите практики7 по най-ефективния начин. 

                                                      
4

  Становище на ЕИСК относно „Използването на енергия от възобновяеми източници“, ОВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 43-48. 

5
  http://assets.panda.org/downloads/low_carbon_jobs_final.pdf. 

6
  Над 109 милиона EUR според доклада. 

7
  BAP Driver – European Best Practice Report (Доклад за най-добрите европейски практики), който може да бъде намерен 

на следния адрес: http://www.bapdriver.org. 
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4.8 Необходимо е да се финансират изследвания, свързани с нови двигатели, биогоривата 

от второ поколение и другите горива от възобновяеми източници; препоръчват се също 
мерки за подобряване на достъпа на алтернативни горива до пазара8. 

 
4.9 В следващите доклади за напредъка Европейската комисия трябва да онагледи също и 

възможностите за преработка и рециклиране на съоръженията за производство на 
енергия от възобновяеми източници, които са достигнали до края на жизнения си 
цикъл. Добър пример в тази област е дейността на асоциацията „PV Cycle“, която 
разработва програма за доброволно приемане и рециклиране на модулите, които са в 
края на експлоатационния си период, и за поемане на отговорност за фотоволтаичните 
модули през цялата верига на създаване на стойност, като създава инструменти за 
мониторинг, докладване и развитие на най-добрите практики в тази област. 

 
5. Специфични бележки 
 
5.1 Енергия от възобновяеми източници за производството на електроенергия 
 
5.1.1 Комитетът е обезпокоен от факта, че е малко вероятно ЕС да постигне целите за 

2010 г., определени в двете директиви. Поради това настоятелно приканваме 
държавите-членки да предприемат отговорни мерки и да положат всички необходими 
усилия за постигането на договорените цели, дори и ако те не са задължителни. Както 
се подчертава в доклада Stern, в дългосрочен план бездействието ще се окаже много по-
скъпо. 

 
5.1.2 Понастоящем съществуват 27 различни национални програми за подпомагане и има 

риск държавите-членки да наддават една срещу друга за постигането на своите 
собствени цели, което би оскъпило ненужно процеса като цяло. За постигането на 
своите цели държавите-членки би трябвало да диверсифицират използваните 
технологии, като насърчават и подкрепят развиването на по-широка 
научноизследователска и развойна дейност9 и подходящо образование и обучение10. 
Добър пример за развиване на НИРД с финансовата подкрепа на държавата е центърът 
IMEC в Белгия (www.imec.be). 

 

                                                      
8

  Становище на ЕИСК относно „Развитие и насърчаване на алтернативните енергийни източници за автомобилния 
транспорт“, ОВ C 195, 18.8.2006 г., стр. 75-79. 

9
  Становище на ЕИСК относно „Да посрещнем предизвикателствата, свързани с нефта“, CESE 46/2009 (параграф 5.8). 

10
  Становище на ЕИСК относно „Нуждите от образование и обучение за общество, използващо енергия без въглеродни 

емисии“, CESE 867/2009. 
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5.1.3 ЕИСК още веднъж подчертава необходимостта от обща стратегия на държавите-членки 
в областта на енергийната политика, която да се основава на анализ на разходите и 
приходите. Много институции, включително и ЕИСК, призоваха ЕС да говори с един 
глас. Но докато някои държави-членки се грижат най-вече за собствения си интерес, 
европейският енергиен сектор ще остане по-слаб, по-уязвим и по-неефективен, 
отколкото би могъл да бъде. Колкото по-голяма е държавата-членка, толкова по-голямо 
е нейното въздействие11. Във връзка с това в края на юни ЕК представи насоки за 
националните планове за действие за енергията от възобновяеми източници12, като по 
този начин улесни постигането на съгласие относно използването на енергията от 
възобновяеми източници. 

 
5.1.4 За преодоляването на основните пречки, откроени в доклада относно достъпа до 

мрежата, е необходима силна подкрепа за интегрирането на разпределителната мрежа 
за енергия от възобновяеми източници и използването на системи за периодично 
съхранение на енергия (например батерии), с оглед интегрирано производство на 
енергия от възобновяеми източници. По отношение на административните пречки, 
държавите-членки би трябвало да обърнат сериозно внимание на препоръката на 
Комисията за създаването на единен административен орган, който да отговаря за 
всички необходими разрешителни и да работи по по-прозрачен начин13. Освен това 
пазарът на електроенергия се нуждае от стабилна и предсказуема дългосрочна 
регулаторна рамка и по-добро хармонизиране на насърчителните програми на 
държавите-членки. 

 
5.1.5 Правилното въвеждане на режима на гаранции за произход във всички държави-членки 

би могло да допринесе за постигането на целта на европейско равнище с по-ниски 
разходи. 

 
5.2 Енергия от възобновяеми източници за транспортния сектор 
 
5.2.1 ЕИСК изразява съгласие с твърдението на Комисията, че „въвеждането на биогоривата 

остава по-скъпо от останалите технологии за намаляване на емисиите на CO2 в други 
сектори“, но не може да се съгласи, че то „все пак остава едно от малкото 
съществуващи решения за намаляване на нарастващите емисии на CO2 в сектора на 
транспорта“, докато всички държави-членки не приложат надлежно програми за 
устойчив транспорт. 

 

                                                      
11

  Становище на ЕИСК относно „Втори стратегически енергиен преглед – план за действие на ЕС за енергийна сигурност 
и солидарност“, CESE 621/2009. 

12
  Решение на Комисията C(2009) 5174 – 1/30.06.2009 г. 

13
  Становище на ЕИСК, TEN 368, „Да посрещнем предизвикателствата, свързани с нефта“, CESE 46/2009 (параграф 4.7). 
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5.2.2 Енергийната ефективност в транспортния сектор е абсолютно необходима: по всяка 
вероятност постигането на обвързваща цел по отношение на дела на енергията от 
възобновяеми източници с устойчиви средства ще става все по-трудно, ако общото 
търсене на енергия за транспорта продължи да расте. ЕИСК неколкократно е посочвал, 
че към този въпрос би следвало да се подходи посредством политика на 
предотвратяване на превозите и промяна на транспортния микс, както и използване на 
пазарни стимули в полза на по-благоприятни за климата видове транспорт, като 
железопътния, местния обществен транспорт и корабните превози14. 

 
5.2.3 Понастоящем европейското производство на енергия от възобновяеми източници за 

транспортния сектор се свежда почти изцяло до биогоривата, които покриват едва 2,6% от 
енергийните нужди на транспортния сектор в Европа през 2007 г. В становището си 
относно напредъка в използването на биогоривата15 ЕИСК изтъкна необходимостта от 
преосмисляне на досега следваната политика, която би трябвало решително да се насочи 
към агрогорива от второ поколение. Същевременно следва да се насърчава и подкрепя 
развитието на технологии за преработване от второ поколение. При тях могат да се 
използват суровини, получени от „бързорастящи култури“, които се основават главно 
върху отглеждането на тревни или дървесни култури или вторични земеделски продукти, 
като по този начин се избягва използването на по-ценните семена за земеделски култури16. 

 
5.2.4 За да се избегне използването на селскостопанска земя и на области, които 

представляват ценност от гледна точка на биологичното разнообразие, с цел 
производство на биогорива, ЕИСК предлага всяка държава-членка да представи карта, 
на която да бъдат посочени областите, подходящи за отглеждането на енергийни 
култури. Тази мярка ще допринесе и за по-доброто оценяване на потенциала за 
производство на биогорива на европейско равнище. 

 

                                                      
14

  Становище на ЕИСК относно „Използването на енергия от възобновяеми източници“, ОВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 43-48. 

15
  Становище на ЕИСК относно „Доклад за напредъка в областта на биогоривата“, ОВ C 44, 16.2.2008 г., стр. 34-43. 

16
  Становище на ЕИСК относно „Енергийният микс в транспорта“, CESE 269/2008. 
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5.3 Икономическо въздействие и въздействие върху околната среда 
 
5.3.1 Документът на Комисията в частта си относно икономическото въздействие и 

въздействието върху околната среда е доста оптимистичен и се съсредоточава основно 
върху положителното въздействие, като пренебрегва въздействието на биогоривата 
върху цените на хранителните продукти. Поради това ЕИСК препоръчва използването 
на селското стопанство за производство на висококачествени храни да се ползва с 
предимство пред използването му за производство за енергийни цели, за да се отговори 
на повишаването на цените на хранителните продукти. Европейският съюз следва да 
предприеме мерки за по-добро насърчаване на критериите за устойчивост за 
биогоривата и разработването на биогорива от второ и трето поколение. С въвеждането 
на система за сертифициране на биогоривата ЕС ще заеме водещо място в 
насърчаването на устойчиви практики за отглеждане на култури (включително промяна 
на земеползването и защита на биоразнообразието) на своята територия и извън нея. 

 
5.3.2 Документът на Комисията не съдържа оценка на икономическото и социалното 

въздействие от използването на възобновяеми енергийни източници върху бюджета на 
крайния потребител. 
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5.4 Енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане 
 
5.4.1 Поради използването на биомаса при производството на топло- и електроенергия, както 

и под формата на биогорива, Комитетът очаква силен натиск върху сектора на горското 
стопанство. Освен това фактът, че заключенията на над 70 проучвания17 относно 
оценката на общия потенциал за ЕС-27 до 2020 г., финнасирани от Европейската 
комисия, се различават значително (от 76 до 480 милиона тона нефтен еквивалент), 
засилва нашата загриженост относно управлението на горите и натиска, който ще бъде 
упражнен върху тяхната експлоатация. Важни стъпки и решения относно биомасата, 
която се използва за производство на енергия, ще се вземат само след въвеждането на 
подходяща система за мониторинг. Следователно Комитетът очаква с интерес 
планирания доклад на Комисията относно критериите за устойчивост по отношение на 
биомасата18. 

 
Брюксел, 4 ноември 2009 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Mario Sepi 

 

 
________________ 

 

                                                      
17

  Status of Biomass Resources Assessments, Версия 1, декември 2008 г.: http://www.eu-bee.com/. 

18
  Член 17 от Директива 2009/28/ЕО. 


