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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0328/2011, του Jose Belmonte Menchón, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Agrupación Nacional de Transportes – Plataforma», σχετικά 
με τη χρήση βιοντίζελ στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η Ισπανία δεν επενδύει επαρκώς σε παραγωγή βιοντίζελ για τα 
αυτοκίνητα. Ισχυρίζεται ότι το κλίμα και οι μη χρησιμοποιούμενες επί του παρόντος 
γεωργικές εκτάσεις της Ισπανίας θα της επιτρέψουν να παράγει περισσότερο βιοντίζελ. Ως εκ 
τούτου, ζητεί να δοθούν κίνητρα για την καλλιέργεια ελαιοκράμβης προς όφελος ενός 
καθαρότερου περιβάλλοντος, και επίσης ζητεί να εκπονηθεί μελέτη σχετικά με την 
κατάσταση στην Ισπανία: υποψιάζεται ότι η Ισπανία δεν έχει καταβάλει τις αναγκαίες 
προσπάθειες για την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ 
ορίζονται δεσμευτικοί στόχοι για το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2020, καθώς 
και μια ενδεικτική πορεία για την επίτευξη των εν λόγω μεριδίων έως το 2020. Οι στόχοι για 
την Ισπανία είναι 20% μερίδιο από ανανεώσιμες πηγές συνολικά επί της ακαθάριστης τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2020 και 10% μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές το 2020. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίσουν τα καθεστώτα στήριξης που θα 
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συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Κάθε κράτος μέλος έπρεπε να εγκρίνει εθνικό 
σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια (διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm) 
αναφέροντας πώς σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους. Το ισπανικό σχέδιο δράσης θέτει ως 
στόχο υψηλότερα μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από αυτά που απαιτούνται βάσει 
της νομοθεσίας της ΕΕ: 22,7% συνολικά το 2020 και 13,6% στις μεταφορές το 2020. Το 
σχέδιο δράσης δείχνει επίσης ότι τα τελευταία έτη στην Ισπανία επιτεύχθηκε σημαντική 
αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, το μεγαλύτερο μέρος των 
οποίων είναι βιοκαύσιμα: από περίπου 2,5% το 2008 σε περίπου 4,6% το 2009. Επιπλέον, 
όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης, η Ισπανία όρισε πρόσφατα τους ελάχιστους 
υποχρεωτικούς ετήσιους στόχους για τα βιοκαύσιμα το 2011, το 2012 και το 2013, που είναι 
αντίστοιχα 6,2%, 6,5% και 6,5%.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίσουν τα καθεστώτα στήριξης που θα συμβάλουν στην 
επίτευξη των παραπάνω στόχων. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα μέτρα –
εντός των ορίων του δικαίου της ΕΕ– για τη στήριξη της παραγωγής ή/και της κατανάλωσης 
βιοκαυσίμων. Σε επίπεδο ΕΕ, έχει διακοπεί η εφαρμογή μέτρων που ενισχύουν την αγροτική 
παραγωγή καλλιεργειών ειδικών για βιοκαύσιμα: οι πριμοδοτήσεις για ενεργειακές 
καλλιέργειες καταργήθηκαν κατά την τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και σταμάτησαν να υφίστανται από το 2010. Η διοικητική επιβάρυνση που 
συνεπαγόταν και το ύψος των πληρωμών κατέστησαν το συγκεκριμένο μέσο στήριξης 
λιγότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με τα καθεστώτα στήριξης των κρατών μελών για την 
παραγωγή ή την κατανάλωση βιοκαυσίμων/βιοενέργειας. Επιπλέον, η απαίτηση να αφήνουν 
οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων αροτραίων εκτάσεων το 10% των εκτάσεών τους σε 
αγρανάπαυση καταργήθηκε με σκοπό να δοθεί στους γεωργούς η δυνατότητα να 
μεγιστοποιήσουν το δυναμικό της παραγωγής τους.

Η ΕΕ υποστηρίζει την ανάπτυξη του τομέα των βιοκαυσίμων βάσει του 7ου προγράμματος 
πλαισίου και του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» με σκοπό να ξεπεραστούν 
τεχνολογικά εμπόδια ή/και εμπόδια που σχετίζονται με την αγορά. Αυτά τα εμπόδια 
υφίσταται ιδίως για τα προηγμένα βιοκαύσιμα και τα βιοδιυλιστήρια. Βάσει του 7ου 
προγράμματος πλαισίου, μπορούν να υποστηριχθούν σχέδια που αφορούν το βιοντίζελ και 
αρκετά υποστηρίζονται επί του παρόντος π.χ. σε σχέση με την παραγωγή βιοντίζελ από φύκη 
ή από τον θάμνο γιάτροφα με επίκεντρο όμως την παραγωγή πρώτων υλών και όχι την 
τεχνολογία μετατροπής (π.χ. το σχέδιο «ECODIESEL» 2008-2011), ή τη διερεύνηση της 
επικερδούς χρήσης του παραπροϊόντος της παραγωγής βιοντίζελ, της γλυκερόλης (π.χ. υπό 
εξέλιξη σχέδια «GLYFINERY» και «SUPERMETHANOL»). Ωστόσο, δεδομένου του 
σταδίου ωριμότητάς της, η παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ από κραμβέλαιο 
δεν είναι πιθανό να υπαχθεί σε αυτήν την κατηγορία σχεδίων. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγχρηματοδοτήσει διάφορα 
σχέδια με σκοπό την προώθηση της παραγωγής και της χρήσης βιοκαυσίμων και βιοντίζελ 
στην Ευρώπη. Αυτά τα σχέδια είχαν ως στόχο να ξεπεραστούν τα μη τεχνολογικά εμπόδια 
που θέτουν σε κίνδυνο τη μεγάλης κλίμακας παραγωγή και κατανάλωση βιοκαυσίμων και 
βιοντίζελ στην Ευρώπη. Ορισμένα από αυτά τα σχέδια έχουν υλοποιηθεί εν μέρει στην 
Ισπανία: το σχέδιο «Bio-Nett» (2006-2008), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής 
Ενέργεια – Ευρώπη», είχε ως στόχο την ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού, 
συγκεντρώνοντας προμηθευτές και χρήστες και ενισχύοντας την ευρύτερη χρήση υγρών 
βιοκαυσίμων στην περιφέρεια της Murcia. Μια συγκεκριμένη δραστηριότητα του 
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συγκεκριμένου σχεδίου ήταν η κατάρτιση των γεωργών σχετικά με τις οικονομικές και 
γεωργικές δυνατότητες των βιοκαυσίμων. Στην Cantabria, το σχέδιο «Bionic» (2007-2010), 
επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη», αποσκοπούσε στη 
δημιουργία τοπικών δικτύων για την προώθηση της περιφερειακής παραγωγής και 
κατανάλωσης βιοκαυσίμων, με στόχο να διαδοθούν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτυχθούν 
πρακτικές περιφερειακές στρατηγικές βιοκαυσίμων. Στις επαρχίες Ávila, Burgos και Huelva, 
το σχέδιο «PROBIO» (2007-2009) του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» είχε ως 
στόχο να δημιουργήσει ισχυρές αγορές βιοκαυσίμων, αναλύοντας το δυναμικό των 
βιοκαυσίμων, δημιουργώντας τοπικές εταιρικές σχέσεις, διευκολύνοντας τις εμπορικές 
συμφωνίες και, τέλος, εκπαιδεύοντας τους γεωργούς σχετικά με τα οφέλη της παραγωγής 
βιοντίζελ. Στην Aragón, το σχέδιο «Adore It» (2008-2011), στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη», στοχεύει να αυξήσει τη χρήση των βιοκαυσίμων στις 
μεταφορές μέσω της δημιουργίας σημαντικής ζήτησης στην αγορά για καθαρά βιοκαύσιμα 
και μείγματα βιοκαυσίμων, κυρίως από ιδιοκτήτες μεγάλων στόλων. Μια συγκεκριμένη 
δράση του «Adore It» αποσκοπεί να συνδέσει την περιφερειακή ανάπτυξη ενεργειακών 
καλλιεργειών με την παραγωγή βιοκαυσίμων στον ίδιο τόπο, με την άμεση συμμετοχή του 
αγροτικού τομέα στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

Συμπέρασμα

Εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι η Ισπανία δεν ακολουθεί την πορεία που έχει χαράξει για την 
επίτευξη του στόχου σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές το 2020 και 
δεδομένου του βαθμού διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών σχετικά με τις μορφές και 
την επιλογή των καθεστώτων στήριξης, όπως αναγνωρίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ, δεν 
συντρέχει επί του παρόντος λόγος ανάληψης οιασδήποτε δράσης εν προκειμένω κατά του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.


