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На 14 февруари 2013 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Продоволствена сигурност и биоенергия“. 
 
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
3 септември 2013 г. 
 
На 492-ата си пленарна сесия, проведена на 18 и 19 септември 2013 г. (заседание от 
18 септември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 173 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) счита, че въпросът за 

продоволствената сигурност трябва да бъде поставен в центъра на политиките на 
Европейския съюз като предпоставка за стратегия на глобална стабилност. 

 
1.2 Въпреки че в дебата „Храни срещу гориво“ Комитетът изразява съгласие с 

Европейския съюз относно необходимостта от намаляване на зависимостта от вноса на 
изкопаеми горива, той призовава Комисията да даде приоритет на продоволствената 
сигурност, защитата на територията, конкурентоспособността на европейското селско 
стопанство и земеползването 1  в тясна връзка между продоволствената сигурност и 
производството на биоенергия2. 

 
1.3 ЕИСК счита, че бъдещето на Европейския съюз трябва да се основава на социалната, 

икономическата и екологичната устойчивост и че производството на енергия от 
възобновяеми източници трябва да е тясно свързано с постигането на тези цели. 

 
1.4 ЕИСК е съгласен с решението на Комисията да включи в Директиви 98/70/ЕО и 

2009/28/ЕО обвързващи разпоредби, насочени към промяната на земеползването, тъй 
като съвременните биогорива се произвеждат от земеделски култури. 

 

                                                      
1

 OВ C 198, 10.7.2013 г., стр. 56. 
2

 OВ C 110, 9.5.2006 г., стр. 49. 
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1.5 Като потвърждава позицията си, изразена в становище TEN/5023, Комитетът заявява 
своето несъгласие с избора на Комисията да оценява „непреките промени в 
земеползването“ спрямо изкопаемите и биогенните енергийни източници, като има 
предвид само баланса на парниковите газове, и подценява въпроси като сигурността на 
доставките и въздействието на изкопаемите енергийни източници. 

 
1.6 Въпреки че изразява съгласие с предложението на Комисията, като се отчитат вече 

направените инвестиции, да се ограничи производството на биогорива, произвеждани 
от хранителни култури, и да се подкрепят чрез стимулиране т. нар. горива „от ново 
поколение“, Комитетът счита, че производството на биогорива от второ поколение, за 
които се използват дърво и слама, би могло да съкрати цикъла на абсорбиране на 
въглерода и следователно да доведе до повишаване на количеството на въглеродния 
диоксид4. 

 
1.7 Според ЕИСК оценката би била различна, ако като суровина за производството на 

биогорива се използват микроводорасли, въпреки че те все още не представляват 
търговска реалност, но в бъдеще биха могли, за разлика от горивата от първо 
поколение, да намалят опасенията относно конкуренцията с почвата и водните ресурси. 

 
1.8 В това отношение Комитетът потвърждава напълно заключението на Конференцията 

на ЕИСК от 2011 г. за продоволствената сигурност, според които производството на 
биогорива трябва да съответства на общите принципи и да бъде обект на оценки на 
въздействието му върху околната среда, в които да участват активно местните и 
регионалните власти, за да се гарантира, че ще бъде обърнато сериозно внимание на 
въпроса за правото на прехрана. 

 
1.9 С тази оценка ЕИСК препоръчва на Комисията да приеме на европейско равнище 

инструменти като „Показатели на равнище оператор“ (Operator Level Indicators), за да 
се оцени потенциалното въздействие на биоенергийните проекти върху 
продоволствената сигурност на отделните държави членки. 

 
2. Общи бележки 
 
2.1.1 Понастоящем енергийната система преживява сериозни трудности на международно 

равнище, които се дължат не само на световната икономическа криза, но преди всичко 
на геополитическото положение в страните от Северна Африка и Близкия изток. 

 

                                                      
3

 OВ C 198, 10.7.2013 г., стр. 56. 
4

 OВ C 198, 10.7.2013 г., стр. 56. 
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2.1.2 За 2009 г. ОИСР отчита намаляване на потреблението на енергия с 4,4 % на световно 
равнище, с 5 % в САЩ и с 5,5 % в ЕС, докато в държавите извън ОИСР търсенето се е 
увеличило с 2 %. Към тази оценка се добавя аварията в ядрената електроцентрала във 
Фукушима — Япония, която подтикна някои държави, включително Германия, 
да изоставят използването на този метод за производство на енергия. 

 
2.1.3 Понастоящем Европа внася 80 % от нефта, 60 % от природния газ и 40 % от въглищата, 

необходими за задоволяване на енергийните си нужди, които възлизат на 
1583,3 милиона тона нефтен еквивалент (Nomisma). Невъзобновяемите енергийни 
източници представляват 91 % (нефт 36,6 %, природен газ 24,5 %, въглища 15,7 %, 
ядрена енергия 13,6 %), а възобновяемите източници — 9 % (6,1 % биомаса, биогаз, 
битови отпадъци, 1,7 % хидроенергия, 0,7 % вятърна енергия, 0,3 % 
геотермална енергия, 0,1 % фотоволтаична и слънчева енергия). 

 
2.1.4 Европа става все по-зависима от вноса на енергия. През 2030 г. ЕС-28 ще внася 84 % от 

природния газ, 59 % от въглищата и 94 % от нефта, от които ще се нуждае (EREC). 
През 2009 г. транспортът е бил секторът с най-голямо потребление на енергия, което се 
равнява на 33 %, жилищният сектор представлява 26,5 %, промишленият — 24,2 %, 
услугите — 14 %; на последно място е земеделието с 2,3 %. 

 
2.1.5 Целите, които ЕС иска да постигне, могат да се обобщят по следния начин: 
 

− намаляване на зависимостта от вноса на невъзобновяеми източници, 
представляващи 75 % от енергийното потребление в Европа, което възлиза на 
890,5 милиона тона нефтен еквивалент; 

− подобряване на сигурността на доставките; 
− увеличаване на първичното производство в ЕС–28 спрямо сегашните 

812 милиона тона нефтен еквивалент; 
− борба срещу изменението на климата и емисиите на CO2 и парникови газове. 

 
2.2 Промяната в енергийните политики 
 
2.2.1 През последните години енергийната система, която се основава на използването на 

изкопаеми горива, показа много недостатъци, които поставят под въпрос нейната 
бъдеща устойчивост и сигурността на доставките с необходимостта да се предвидят 
сигурни енергийни източници в контролирана система за внос на енергия. 

 
С непрекъснатото нарастване на търсенето на енергия (МАЕ), бъдещото и неизбежно 
изчерпване на производството на изкопаеми ресурси излага на риск способността да се 
задоволят нарастващите енергийни нужди. Това изчерпване се дължи на 
невъзможността за възобновяване на самите изкопаеми ресурси; процесът на тяхната 
трансформация изисква изключително много време, което е несъвместимо с 
енергийните нужди на съвременното общество. 
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2.2.2 Основните видове възобновяема енергия са: 
 

− слънчева енергия, 
− вятърна енергия, 
− хидроенергия, 
− геотермална енергия, 
− енергия, получавана от биомаса. 

 
Те не изчерпват списъка от възможности, особено като се вземат предвид резултатите 
от научните изследвания. 

 
2.2.3 Биоенергията може да се дефинира като енергия, получена от биомаса, която според 

физическото си състояние се разделя на: 
 

− твърда биомаса от горски или култивиран произход или от растителни и 
животински отпадъци от селскостопански дейности; 

− биогаз: газ, който се получава от ферментацията на биомаса при липса на кислород 
като битови отпадъци, тор, селскостопански отпадъци и отпадъци от аграрно 
производство, промишлени утайки и дървесна биомаса; 

− течни горива от биомаса и биогорива, произведени от растителни масла (рапица, 
соя, слънчоглед, палмови плодове), от култури, богати на захар, скорбяла и 
целулоза (цвекло, захарна тръстика, царевица, пшеница, обикновена тръстика), а 
също така и течно гориво от биомаса, получено от процеса на нейното 
пиролизиране. 

 
2.2.4 Биомасата е възобновяем източник, който вече е доказал своята енергийна 

ефективност. Тя включва всички вещества от органичен произход, които по време на 
процеса на хлорофилната фотосинтеза натрупват пряко или косвено слънчева енергия. 
Биомасата се получава от енергийни култури или органични остатъци от горски 
продукти, както и от технологичната трансформация на селскостопански продукти. 

 
2.2.5 В световен мащаб около 50 % от потенциално наличните остатъци произхождат от 

горския сектор, а останалите 50 % – от селскостопанския сектор, където особено 
значение имат съоръженията, захранвани от земеделска и животновъдна биомаса 
(МАЕ). 

 
2.3 Инициативи на Европейския съюз за развитие на възобновяемите енергийни 

източници 
 

− Протоколът от Киото, който влезе в сила на 21 март 1994 г.; 
− Програмата Altener за насърчаване на възобновяемите енергийни източници 

(Решение на Съвета 1993/500/ЕИО); 
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− Зелената книга за възобновяемите енергийни източници (1996 г.); 
− Бялата книга, която поставя за цел до 2010 г. 12 % от използваната енергия да е от 

възобновяеми източници.; 
− Директива 2001/77/ЕО за насърчаване на използването на електроенергия от 

възобновяеми източници; 
− Директива 2003/30/ЕО относно насърчаването на използването на биогорива; 
− Директива 2003/96/ЕО относно преструктурирането на правната рамката на 

Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата 
енергия; 

− COM(2005) 628 final — План за действие в областта на биомасата; 
− COM(2006) 34 final — Стратегия на ЕС за биогоривата; 
− Зелената книга „За европейска стратегия за сигурна, конкурентоспособна и 

устойчива енергетика“ (2006 г.); 
− Пакетът климат/енергия „20–20–20“, Европейски съвет, 9 март 2007 г.; 
− Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. 

за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (Текст от 
значение за ЕИП); 

− Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент „Пътна карта за 
възобновяемите енергийни източници. Възобновяемите енергийни източници през 
21 век: изграждане на по-устойчиво бъдеще“, COM (2006) 848 final; 

− Съобщение на Комисията „Подкрепа за електроенергията, произвеждана от 
възобновяеми енергийни източници“, SEC (2005) 1571 – COM (2005) 627 final. 

 
3. Специфични бележки 
 
3.1 Биоенергия и социално-икономически проблеми 
 
3.1.1  Социално-икономическите въздействия на биоенергията до голяма степен са свързани 

с разходите (стимули, структурни недостатъци) и ползите (приходи, отражение върху 
БВП, намаляване на CO2, въздействие върху трудовата заетост, намаляване на риска, 
свързан с горивото (Fuel risk), липса на разходи за третиране на отпадъци, 
производство на изкуствени торове и други субпродукти) (ALTHESYS). Освен това, 
когато цената на нефта надвиши 70 долара за барел, производството на биоенергия 
става конкурентоспособно. 

 
3.1.2 Сегашната система за производство на биомаса за енергийни цели въздейства върху 

територията, икономиката, цените и обществото като цяло. ЕИСК счита, че това 
въздействие трябва да бъде оценено, за да бъдат отстранени недостатъците и 
изкривяванията. 
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3.1.3 Комитетът счита, че развитието на биоенергията оказва влияние върху 
продоволствената сигурност поради причини, които са тясно свързани с цените и с 
териториалните фактори. Първата пряка последица за цените произтича от търсенето 
на биогорива, защото енергийните пазари са по-големи от селскостопанските по 
отношение на стойностите. Цените на енергията определят цените на земеделските 
енергийни култури, тъй като увеличаването на търсенето на енергия, свързана със 
селскостопански продукти, определя минималната цена на захарта, царевицата и 
рапицата, както и тяхната максимална цена, която, ако бъде превишена, прави 
използването на селскостопанските култури неконкурентоспособно спрямо други 
източници на енергия като вятърна, слънчева и геотермална. Трябва да се припомни 
общият проблем във връзка с това, че по-високите цени на енергията водят до 
повишаване на цената на суровините за селскостопанското производство. 

 
3.1.4 Биоенергията представлява възможно решение, което би могло да съживи 

икономически изостаналите и непълноценно използваните от селскостопанска гледна 
точка райони, по-специално по отношение на развитието на веригите в различните 
етапи на производство, събиране, транспорт и преработка. Също така е възможно да 
бъдат постигнати положителни цели както в икономически аспект, така и по 
отношение на заетостта: според съобщението на Комисията COM(2005) 628 final, 
относно Плана за действие в областта на биомасата, пряката заетост през 2010 г. се 
оценява на 300 000 нови работници, най-вече в селските райони. 

 
3.1.5 Използването на залесени площи за енергийни цели може да доведе до възстановяване 

на агро-лесовъдните „териториални общности“, което означава повишаване на 
контрола над територията и защита на горските райони. Освен това то може да засили 
способността на горските екосистеми да изпълняват своите основни функции, които се 
състоят в производство на дървесна биомаса и защита на природното наследство и 
плодородието на почвата. 

 
3.2 Земята 
 
3.2.1 ЕИСК изразява съжаление, че както това се е случвало в миналото с нефта, богати 

държави, в които обработваемата земя е недостатъчно, за да гарантират снабдяването 
на тяхното население, мултинационални компании или държавни фондове, правят 
значителни инвестиции в трети държави, с цел да използват земята им. По този начин 
съществува риск от явлението „надпревара за земя“, което може да деструктурира 
селските общности и да нанесе щети на селскостопанските и горските ресурси на 
местното население. ЕИСК счита, че тази форма на развитие не е устойчива в социално 
и екологично отношение. 
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3.2.2 Въпросът за конфликта в земеползването предизвиква спорове, особено в случая на 
развиващите се държави или на държавите, за които са характерни обширните и слабо 
урбанизирани райони (Бразилия или американският щат Айова). Макар и лесно 
разбираемо, понятието „конфликт в използването на земята“ може да стане по-ясно, 
като се има предвид, че за производството на 25 галона биоетанол е необходимо 
количество царевица, което е достатъчно за прехраната на един човек в продължение 
на една година (World Watch Institute). 

 
3.2.3 Конфликтът в земеползването е проблем, свързан с вноса на биогорива от страна на ЕС 

и с доставянето на храна в развиващите се държави, особено в Африка и Югоизточна 
Азия, поради напрежението, произтичащо от въпроса за собствеността върху земята 
при липса на кадастър и обичайно право. 

 
3.2.4 ЕИСК одобрява стратегията на ЕС за биогоривата, COM(2006) 34 final, особено с 

частта, в която се посочва, че е от съществено значение предвиждането на подходящи 
минимални стандарти за околната среда, които да се прилагат при производството на 
суровини за биогорива, но изразява съмнения относно използването на земите, 
оставени под угар, поради потенциалното отрицателно въздействие върху 
биологичното разнообразие и почвите. 

 
3.3 Водата 
 
3.3.1 В един все по-бързо развиващ се свят безконтролното използване на водните ресурси 

непрекъснато се увеличава. Причините за това са нарастването на световното 
население и неговото разпределение, промяната на хранителните навици и делът на 
биогоривата. Настоящата стратегия за развитие на биогоривата със сигурност ще 
утежни водната криза, а достъпът до водните ресурси може да се превърне в 
ограничаващ фактор в развитието на производството на суровини като царевица и 
захарна тръстика. 

 
3.3.2 По отношение на културите, предназначени за производство на биогорива, ЕИСК 

счита, че е необходима ориентация към неполивни култури, които са в състояние да се 
развиват дори във вътрешни райони и райони с неблагоприятни природни условия, тъй 
като, за да се произведе един литър биодизел са необходими 4000 литра вода за 
напояване на културите и за извършване на химичния процес на преработка. 
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3.4 Околна среда 
 
3.4.1 Съществуват потенциални рискове за неправилно използване на почвата, и 

по-специално на земеделските земи, както за производството, предназначено за 
хранителни цели, така и за това на биоенергия, като например: 

 
− увеличаване на натиска върху целия селскостопански сектор, предизвикано от 

интензивното отглеждане на културите (уплътняване на почвата, прекомерно 
използване на торове, прекалено голямо потребление на водните ресурси, ерозия); 

− преобразуване на ливади и пасища в обработваеми земи за отглеждане на 
енергийни култури със загуба на натрупаните запаси от въглероден диоксид; 

− намаляване на биологичното разнообразие поради връщането към модели на 
интензивно производство; 

− уеднаквяване на ландшафта (Доклад на ЕАОС № 7/2006 г). 
 
3.4.2 Въпреки това ЕИСК смята, че рационалното използване на земята, което е тясно 

свързано с добрите земеделски практики на Европейския съюз и което се основава на 
отглеждането на култури за производството на различни видове биоенергия, може да 
увеличи биологичното разнообразие и да намали уеднаквяването на ландшафта. 
Според ЕИСК в това отношение Европа не може да отстъпи. 

 
3.4.3 Във връзка с това е необходимо да се акцентира върху биогоривата от второ поколение, 

въпреки че земеделските производители ще се превърнат в обикновени доставчици на 
суровини, без никаква гаранция за икономическа възвращаемост, тъй като тези горива 
подлежат на интензивно и промишлено управление. ЕИСК счита, че е необходимо да 
се балансира отново ролята на земеделските производители по отношение на 
производството и търговията с енергийни култури, с цел да се насърчат организациите 
на производителите по цялата верига за доставки, тъй като последните могат да играят 
определяща роля в преговорите за балансирани договори с операторите по веригата на 
по-ранен етап. 

 
3.5 Европейският избор на биоенергия 
 
3.5.1 Масовото използване на енергийни култури изисква устойчиво управление на горите и 

земеделските земи. Производството на биомаса за енергийни цели е съвместимо с 
околната среда, само ако се извършва правилно. Така например, изоставянето на 
селските райони доведе до появата на дестабилизиращи природни фактори. Земите, 
които не се опазват чрез благоприятни човешки дейности, са изложени на висок риск 
от свлачища, опустиняване и пожари. 
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3.5.2 ЕИСК счита, че за да бъде насърчено интегрираното развитие на биоенергията на 
местно равнище, е необходимо разработването на модел за разпределено производство 
и къси енергийни вериги, с малки по размер съоръжения, които да преобразуват 
произведената на местно равнище биомаса, с последващи предимства от гледна точка 
на въздействието върху околната среда и по отношение на реалната възможност за 
пряко участие на земеделските производители (индивидуално или в сдружения) в 
производствената верига. 

 
3.5.3 Комитетът одобрява насоките за добри практики, които да се прилагат за различните 

енергийни култури, представени от Европейската агенция за околната среда, като 
например: 

 
− гарантиране на целогодишна обработка на земята; 
− отглеждане на култури на наклонени терени; 
− създаване на бариери срещу вятъра чрез въвеждането на култури с различна 

височина; 
− поддръжка и създаване на бариери срещу вятъра по границите на парцелите и 

въвеждане на практики, които предотвратяват загубата на органични вещества в 
почвата. 

 
3.5.4 ЕИСК счита, че развитието на правилно енергийно земеделие може да насърчи 

постоянното човешко присъствие на територията, което ще гарантира нейния надзор и 
оптимално използване на ресурсите, особено горските. 

 
3.5.5 Освен това в селскостопанския сектор производството на биоенергия се проявява като 

частично и контролирано интегриране на селскостопанското производство на храни, 
като допринася за разнообразяването на каналите на пазара, което улеснява прехода 
към все по-конкурентоспособно селско стопанство и предлага неконфликтни решения 
за разпределението на селскостопанските продукти от страна на новите 
държави членки. 

 
3.6 Системи за контрол на качеството на производството на биоенергия 
 
3.6.1 Измежду многообразните методики, които се използват за проучване на въздействието 

на биоенергията върху околната среда, ЕИСК посочва две: 
 

− въглеродният отпечатък от производството на биомаса; 
− проучванията според модела DPSIR (Driving Force-Pressure-State-Impact-Risponses). 

 
3.6.2 В оценката на въздействието върху околната среда, оценката на жизнения цикъл (LCA 

– Life Cycle Assessment) позволява да се определят и измерят енергийните и 
екологичните последици, реални или потенциални, в различните фази на цикъла на 
производство и потребление на биоенергия. Тази техника дава възможност за 
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сравнение на екологичния профил на различните видове биоенергия с този на 
изкопаемите горива, които изпълняват сходни функции. 

 
3.6.3 ЕИСК намира за съответстваща с горепосочените принципи позицията на държавите, 

които участват в Global Energy Partnership, включително САЩ и Китай, които 
подписаха международно споразумение за контрол над използването на биогоривата, 
въздействието върху околната среда и продоволственото равновесие. Всяка отделна 
държава ще бъде в състояние да измерва екологичната устойчивост на биоенергията 
чрез 24 критерия и доброволни показатели. 

 
3.6.4 В този контекст ЕИСК счита, че при използването на излишъка от земи за 

производство на суровини за биоенергия трябва не само да се определят екологичните, 
икономическите и социалните ограничения, но и да се проверява чрез фактора ILUC 
(индиректна промяна в използването на земята) дали земята, която е предназначена за 
енергийни култури, може да причини увеличение на CO2. 

 
3.6.5 ЕИСК одобрява избора на Комисията, която предлага наблюдаване на рисковете, 

свързани с биогоривата (Директива 28/2009) в транспортния сектор, ограничаване на 
дела на биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от култури, 
предназначени за храна, в зависимост от степента на зрялост на различните технологии, 
и насърчаване на производството на биоенергия от продукти, които не изискват 
предоставяне на допълнителни площи, като например изгарянето на битови отпадъци. 

 
3.6.6 Комитетът счита, че използването на биогорива от първо поколение не трябва да пречи 

на ЕС да инвестира в търсенето на нови чисти източници на енергия5. 
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