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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0328/2011, внесена от Jose Belmonte Menchón, с испанско 
гражданство, от името на „Agrupación Nacional de Transportes – Plataforma“, 
относно употребата на биодизел в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че Испания не инвестира достатъчно в производството 
на биодизел за автомобили. Той твърди, че климатът на Испания и понастоящем 
неизползваната земеделска земя би трябвало да й позволят да произвежда повече 
биодизел. Поради това той призовава за стимули за отглеждането на рапица с цел 
осигуряване на по-чиста околна среда и също така моли за провеждането на проучване 
на положението в Испания: той подозира, че Испания не е направила необходимото 
усилие де приложи правото на Общността в областта на околната среда.

2. Допустимост

Oбявена за допустима на 28 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

„Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година 
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и 
впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО въвежда задължителни 
цели за дела на енергията от възобновяеми източници през 2020 г., както и индикативна 
траектория за тези дялове до 2020 г. Целите за Испания са 20 % енергия от 
възобновяеми източници общо в крайното потребление на енергия през 2020 г. и 10 % 
енергия от възобновяеми източници в транспорта през 2020 г. Държавите-членки сами 
определят схемите за подпомагане, с които да се постигнат тези цели. Държавите-



PE473.766v01-00 2/3 CM\879041BG.doc

BG

членки трябваше да приемат Национален план за действие за възобновяемите 
енергийни източници (вж. 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm ), в който 
да бъде указано как възнамеряват да постигнат тези цели Испанският план за действие 
има за цел постигането на по-високи дялове на енергията от възобновяеми източници в 
сравнение с изискваната от законодателството на ЕС: 22,7 % общо през 2020 г. и 13,6 % 
в транспорта през 2020 г. Планът за действие показва също така, че през последните 
години в Испания значително се е увеличило използването на енергия от възобновяеми 
източници в транспорта, като по-голямата част е под формата на биогорива: от около 
2,5 % през 2008 г. до около 4,6 % през 2009 г. Освен това, по отношение на схемите за 
подпомагане, Испания наскоро определи минималните задължителни годишни цели за 
биогоривата за 2011, 2012 и 2013 г., които съответно са в размер на 6,2 %, 6,5 % и 
6,5 %. 

Държавите-членки сами определят схемите за подпомагане, с които да постигнат 
горепосочените цели. Държавите-членки имат свободата да избират с какви мерки – в 
рамките на правото на ЕС – да подкрепят производството и/или потреблението на 
биогорива. На равнище ЕС прилагането на мерки, стимулиращи производството на 
земеделски култури, предназначени за биогорива, беше прекратено: Помощта за 
енергийни култури беше забранена с последната реформа на Общата селскостопанска 
политика и от 2010 г. престана да съществува. Равносметката от административната 
тежест, свързана с тази мярка, и размера на плащането, я превърна в не толкова 
ефективен инструмент за подпомагане в сравнение със схемите на държавите-членки за 
подпомагане на производството или потреблението на биогорива/биоенергия. Освен 
това, изискването за земеделските производители, според което те трябва да оставят 10 
процента от земята си незасята, беше отменено, за да им позволи да увеличат до 
максимум производствения си потенциал.

ЕС подкрепя развитието на биогоривата посредством 7-ма рамкова програма и 
програмата „Интелигентна енергия – Европа“, с цел преодоляване на технологичните 
и/или пазарните бариери. Такива бариери съществуват по-специално по отношение на 
биогоривата от ново поколение и биорафинериите. Съгласно 7-ма рамкова програма 
могат да бъдат финансирани проекти относно биодизела, а редица проекти вече 
получават финансиране, например във връзка с производството на биодизел от 
водорасли или от растения от вида Млечкови, като акцентът е по-скоро върху 
производството на суровините, отколкото върху технологията на производство на 
горивата (напр. проект „ECODIESEL“ 2008–2011 г.), или изследването на рентабилното 
ползване на страничния продукт от производството на биодизел, глицерина (напр. 
текущите проекти GLYFINERY и SUPERMETHANOL). Въпреки това, предвид 
развитието му до момента, традиционният процес на производство на биодизел от 
рапично семе вероятно няма да бъде обхванат от това финансиране. В рамките на 
програмата „Интелигентна енергия – Европа“ Комисията е съфинансирала различни 
проекти с цел насърчаване производството и употребата на биогорива и биодизел в 
Европа. Тези проекти имат за цел преодоляването на нетехнологичните бариери, които 
застрашават широкомащабното производство и потребление на биогорива и биодизел в 
Европа. Някои от тези проекти са били частично изпълнени в Испания: Проектът „Bio-
Nett“ (2006–2008 г.) по програма „Интелигентна енергия – Европа“ имаше за цел да 
разработи местни вериги на доставка, свързвайки доставчици и потребители, както и да 
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насърчи по-широката употреба на течни биогорива в област Мурсия. Една конкретна 
дейност от този проект беше предоставянето на обучение за земеделските 
производители относно икономическия и земеделския потенциал на биогоривата. В 
Кантабрия проектът „Bionic“ (2007–2010 г.) по програма „Интелигентна енергия –
Европа“ имаше за цел създаването на местни мрежи за насърчаване на регионалното 
производство и потребление на биогорива с оглед разпространение на добрите 
практики и развитие на практически регионални стратегии в областта на биогоривата. 
В провинции Ávila, Burgos and Huelva проектът „PROBIO“ (2007–2009 г.) по програма 
„Интелигентна енергия—Европа“ имаше за цел създаване на сигурни пазари на 
биогорива чрез анализ на потенциала на биогоривата, създаване на местни 
партньорства, улесняване на търговските споразумения и обучение на земеделските 
производители относно ползите от производството на биодизел. В Aragón проектът 
„Adore It“ (2008–2011 г.) по програма „Интелигентна енергия – Европа“ има за цел 
увеличаване на употребата на биогоривата в транспорта чрез създаването на 
значително пазарно търсене на чисти и смесени биогорива, основно от страна на 
големите собственици на плавателни съдове. Една от конкретните дейности по проект 
„Adore It“ е насочена към свързването на регионалното производство на енергийни 
култури с производството на биогорива на същото място, включвайки земеделския 
сектор пряко в производството на биогорива.
  

Заключение

При положение че няма индикации, че Испания не изпълнява плана си за постигане на 
целите за 2020 г. в сферата на енергията от възобновяеми източници в транспорта и 
предвид свободата на действие на държавите-членки по отношение на формите и 
избора на схеми за подпомагане съгласно Директива 2009/28/EО, понастоящем няма 
причина да се обмисля предприемането на действия срещу страната в това отношение.  


