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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0140/2012, внесена от Peter Marek, с германско гражданство, 
относно горивата без биодобавки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска да се създаде европейско законодателство, целящо 
премахване на биодобавките в горивата за моторните превозни средства (биоетанол и 
др.) или във всеки случай налагащо посочването на точното процентно съдържание на 
растителните биодобавки. Понастоящем се използва само означението „до“.
Вносителят на петицията твърди, че добавянето на биокомпоненти е безотговорно от 
екологична, икономическа и етическа гледна точка. Той иска да бъде достъпно поне 
едно гориво без биодобавки за лицата, които не желаят да насърчават използването на 
храни за получаване на енергия. Според него съществуват по-добри и по-ефективни 
методи за производство на гориво, например чрез фотоволтаичните клетки и вятърната 
енергия. Освен това вносителят на петицията си задава въпроса в какво се състои 
политиката на Европейския съюз по отношение на борбата срещу глада вследствие на 
повишаването на цените на хранителните продукти и на намаляването на 
разнообразието, което се дължи на промяната на ползването на земеделските земи

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 юни 2012 г.. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г..

През април 2009 г .  Европейският парламент и Съветът приеха Директива за 
насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници („Директива за 
възобновяемите източници“) като част от пакета на ЕС за климата и енергията, който 
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си поставя за цел да се бори с изменението на климата и да повиши енергийната 
безопасност на ЕС, да насърчи технологичното развитие и иновациите и да предостави 
възможности за заетост и регионално развитие, особено в селските и изолираните 
райони.  Директивата включва, наред с общата цел за достигане до 2020 г. на 20% на 
дела на енергията, произведена от възобновяеми източници, цел от 10% за всяка 
държава членка за дела на енергия от възобновяеми  източници в транспорта, която да 
бъде постигната до 2020 г.   1

Прилагането на директивата, включително създаването за схеми за подкрепа, 
насърчаващи разработването на възобновяеми енергийни източници е отговорност на 
държавите членки. В съответствие с националните планове за действие в областта на 
енергията от възобновяеми източници, които държавите членки представиха в 
съответствие с директивата, те възнамеряват да използват около 8,5% от биогоривата 
първо поколение, 1% от биогоривата второ поколение, и 1% електричество от 
възобновяеми източници на енергия, като по-голямата част от последния по-скоро в жп 
транспорта, отколкото в автомобилния транспорт.   

Директивата на ЕС за възобновяемите източници на енергия предоставя ясна 
регулаторна рамка за устойчивостта на биогоривата, която да се прилага във всички 
държави членки на ЕС. Идентични разпоредби са включени и в Директивата на ЕС за 
качеството на горивата, която установява минимални спецификации за горивата въз 
основа на съображения за опазването на здравето и околната среда, и определя цели за 
намаляване на жизнения цикъл на емисиите на парникови газове, дължащи се на 
горива2. 

Режимът на ЕС за устойчивост на биогоривата представлява най-всеобхватната и най-
съвременна система, използвана по света и се прилага еднакво към произведени на 
място и вносни биогорива. Критериите на ЕС за устойчивост на биогоривата налагат 
биогоривата да пестят минимално количество парникови газове в сравнение с 
изкопаемите горива.  Освен това, се прилагат ограничения по отношение на 
използването на земя за производството на биогорива. Тези ограничения целят главно 
опазване на биологичното разнообразие и опазване на почвите, богати на въглерод. 
Прилагането на посочените критерии се осъществява от държавите членки, които 
използват биогорива. Допълнително са обхванати редица екологични и социални 
въпроси, свързани с производството на биогорива, включително околна среда, 
безопасност на храните и използване на водните, земните и почвените ресурси, чрез 
доброволни схеми за  сертифициране на биогоривата и изисквания за мониторинг и 
докладване.  

Член 17, параграф 7 от Директивата на ЕС за възобновяемите енергийни източници 
изисква на всеки две години Комисията да представя на Европейския парламент и на 
Съвета доклад относно въздействието на нарасналото търсене на биогорива върху 
социалната устойчивост в Общността и в трети държави, относно въздействието на 
общностната политика за биогоривата върху наличието на хранителни продукти на 
достъпни цени и по други въпроси с по-широк обхват, свързани с развитието.  Първият 

                                               
1 Директива 2009/28/ЕО
2 Директива 2009/30/ЕО
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двугодишен доклад се представя преди края на 212 г.  Докладът ще бъде оповестен на 
сайта на Комисията, посветен на възобновяемите енергийни източници:  
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

На равнището на ЕС подкрепа се предоставят както чрез законодателни, така и чрез 
финансови стимули за улесняване на разработването и прилагането на технологии за 
широкомащабно производство на съвременни биогорива от нехранителни култури, 
както и технологии за транспортния сектор, които (поне частично) използват други 
възобновяеми енергийни източници, като електрически автомобили и автомобили, 
използващи водород или биометан.   Комисията очаква, че първите инсталации за 
производство с цел продажба на съвременни биогорива от нехранителни култури ще 
покрият до 4% от енергийните потребности на ЕС в областта на транспорта до 2020 г. 1  

Комисията сериозно разглежда тревогите на потребителите относно качеството и 
прозрачността на информацията относно горивата за транспорт. Горецитираната 
Директива на ЕС за качеството на горивата изисква от държавите членки да гарантират 
предоставянето на подходяща информация на потребителите относно съдържанието на 
петрол в биогоривата и биодизела.  Все пак по силата на принципа на субсидиарността, 
понастоящем европейското законодателство не определя подробно начина, по който 
посочената разпоредба следва да се прилага.  Прилагането остава отговорност на 
държавите членки. През 2012 г. Комисията започна диалог със заинтересованите лица 
относно начините за подобряване на етикетирането на горивата на бензиностанциите. 

Заключение

Комисията счита, че биогоривата могат да окажат позитивен принос за целите на ЕС в 
областта на климата и енергията за 2020 г., ако бъдат подходящо разгледани всички 
въпроси, свързани с устойчивостта.  Законодателството на ЕС урежда социални и 
екологични въпроси, свързани с производството на биогорива. На равнището на ЕС е 
осигурена подкрепа за разработването и използването на съвременни биогорива и 
алтернативни горива за транспорт.  

Директива на ЕС за качеството на горивата изисква от държавите членки да гарантират 
предоставянето на подходяща информация на потребителите относно съдържанието на 
петрол в биогоривата и биодизела.  Прилагането на посочената разпоредба остава 
отговорност на държавите членки.
Км момента липсват хармонизирани стандарти в рамките на ЕС за етикетирането на 
горивото за автомобилен транспорт, предлагано на бензиностанциите. През 2012 г. 
Комисията започна диалог със заинтересованите лица относно начините за подобряване 
на етикетирането на горивата на бензиностанциите. 

В светлината на гореизложеното Комисията счита, че подходящ отговор за тревогите на 
вносителя се предоставя чрез законодателството и политиките на ЕС. 

                                               
1 Съобщение „Енергията от възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар“ 
COM(2012) 271 окончателен.


