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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0328/2011 af Jose Belmonte Menchón, spansk statsborger, for 
"Agrupación Nacional de Transportes – Plataforma", om anvendelse af biodiesel i 
Spanien

1. Sammendrag

Andrageren mener, at Spanien ikke investerer tilstrækkeligt i produktionen af biodiesel til 
biler. Han hævder, at Spaniens klima og nuværende uudnyttede landbrugsareal burde sætte 
det i stand til at producere mere biodiesel. Han efterlyser derfor initiativer med henblik på 
dyrkning af raps til gavn for et renere miljø og kræver desuden, at der gennemføres en 
undersøgelse af situationen i Spanien. Han har nemlig en formodning om, at Spanien ikke har 
udfoldet de nødvendige bestræbelser for at gennemføre Fællesskabets miljølovgivning. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af 
direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF fastsættes bindende mål for andelen af energi fra 
vedvarende energikilder i 2020 samt et vejledende forløb for sådanne andele frem mod 2020. 
Målene for Spanien er overordnet 20 % energi fra vedvarende energikilder i endeligt 
bruttoenergiforbrug i 2020 og 10 % energi fra vedvarende energikilder i transport i 2020. Det 
er op til medlemsstaterne at definere de støtteordninger, der skal hjælpe med til at opnå disse 
mål. Medlemsstaterne skulle vedtage en national handlingsplan for vedvarende energi (findes 
på http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm ), der 
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fastsatte, hvordan de planlægger at opnå målene. Den spanske handlingsplan sigter mod 
højere andele af vedvarende energi, end det kræves i EU-lovgivningen: Overordnet 22,7 % i 
2020 og 13,6 % i transport i 2020. Handlingsplanen viser også en betydelig stigning i 
anvendelsen af vedvarende energi i transport, hvoraf det meste er biobrændstoffer, gennem de 
seneste år i Spanien, nemlig fra ca. 2,5 % i 2008 til ca. 4,6 % i 2009. Desuden har Spanien 
med hensyn til støtteordninger for nylig fastsat de obligatoriske årlige minimumsmål for 
biobrændstoffer for 2011, 2012 og 2013, der er henholdsvis 6,2 %, 6,5 % og 6,5 %.

Det er op til medlemsstaterne at definere de støtteordninger, der skal bidrage til at opnå 
overstående mål. Medlemsstaterne kan frit vælge, hvilke foranstaltninger – inden for 
rammerne af EU-lovgivningen – der skal støtte produktion og/eller forbrug af 
biobrændstoffer. På EU-plan er foranstaltninger, der stimulerer landbrugsproduktionen af 
afgrøder specifikt til biobrændstoffer, blevet standset. Præmien for energiafgrøder er blevet 
afskaffet ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik og ophørte med at eksistere pr.
2010. Balancen mellem den administrative byrde og betalingens størrelse gjorde det til et 
mindre effektivt støtteinstrument i sammenligning med medlemsstaternes støtteordninger for 
produktionen eller forbruget af biobrændstoffer/bioenergi. Desuden blev kravet til 
landbrugere om at lade 10 % af deres jord ligge brak afskaffet for at give dem mulighed for at 
maksimere deres produktionspotentiale.

EU støtter udviklingen af biobrændstoffer under det syvende rammeprogram og programmet 
"Intelligent energi i Europa" for at overvinde teknologiske og markedsmæssige 
hindringer. Sådanne hindringer findes især for avancerede biobrændstoffer og for 
bioraffinaderier. Under det syvende rammeprogram kan projekter angående biodiesel støttes, 
og flere støttes f.eks. i forhold til produktion af biodiesel fra alger eller jatropha med fokus på 
råbrændstofproduktion frem for på konverteringsteknologi (f.eks. "Ecodiesel"-projektet 2008-
2011) eller undersøgelse af rentabel anvendelse af biproduktet fra biodieselproduktion 
glycerol (f.eks. de løbende projekter "Glyfinery" og "Supermethanol"). Men den traditionelle 
proces til produktion af biodiesel fra rapsfrø vil i betragtning af dens udviklingsgrad næppe 
falde ind under det. Under programmet "Intelligent energi i Europa" har Kommissionen 
medfinansieret forskellige projekter med henblik på at fremme produktionen og anvendelsen 
af biobrændstoffer og biodiesel i Europa. Disse projekter sigtede mod at overvinde de 
ikketeknologiske hindringer, der står i vejen for en omfattende produktion og anvendelse af 
biobrændstoffer og biodiesel i Europa. Nogle af disse projekter er blevet delvist gennemført i 
Spanien: IEE-projektet "Bio-Nett" (2006-2008) sigtede mod at udvikle lokale 
forsyningskæder og forene leverandører og brugere og mod at fremme en større anvendelse af 
flydende biobrændstoffer i regionen Murcia. En specifik aktivitet i dette projekt sørgede for 
uddannelse af landmænd i de økonomiske og landbrugsmæssige muligheder ved 
biobrændstoffer. I Cantabrien havde IEE-projektet "Bionic" (2007-2010) til formål at oprette 
lokale netværk til fremme af regional produktion og anvendelse af biobrændstoffer med 
henblik på at udbrede bedste praksis og udvikle praktiske regionale strategier for 
biobrændstoffer. I provinserne Ávila, Burgos og Huelva havde IEE-projektet "PROBIO" 
(2007-2009) til formål at etablere overbevisende biobrændstofmarkeder ved at analysere 
biobrændstofpotentialet, etablere lokale partnerskaber, fremme handelsaftaler og uddanne 
landmænd i fordelene ved biodieselproduktion. I Aragón skal IEE-projektet "Adore It" (2008-
2011) bidrage til at øge anvendelsen af biobrændstoffer inden for transport ved at skabe en 
betydelig markedsefterspørgsel efter rene og blandede biobrændstoffer hovedsageligt via store 
flådeejere. Én specifik aktivitet i "Adore It" sigter mod at forbinde den regionale dyrkning af 
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energiafgrøder med produktionen af biobrændstoffer på samme sted og direkte involvere 
landbrugssektoren i biobrændstofproduktionen.

Afsluttende udtalelse

Så længe det ikke er påvist, at Spanien ikke har overholdt sit forløb for 2020-målet for 
vedvarende energi inden for transport, og i betragtning af niveauet af medlemsstaternes 
skønsbeføjelser med hensyn til formerne og valget af støtteordninger i overensstemmelse med 
direktiv 2009/28/EF, er der i øjeblikket intet behov for at overveje tiltag i den henseende over 
for denne medlemsstat."


